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LTJST DER AFKORTINGEN

Bvl. nw. bijvocglijk naamwoord.

Onovg. ono vcrydnKciii K.

Ovg. overgankclijk.

Syn. synoniem.

Tgd. tegendecl.

VI. dlw. verleden deelwoord.

Ww. werkwootd.

Zst. nw. zelfstandig naamwoord.

A
ABDUCTIO : Afwijkendc sluitrcde

(denkleer).
ABERRANTIA : Afdwaling.
ABIURATIO : Afzwering.
ABORTIVUS : Afdrijvcnd, vmcht-
afdrijvend (huwelijk).
ABORTUS : i. Vmchtafdrijving._—

2. Miskraam, ontijdige Derailing

(huwelijk).
ABRENUNTIARE : Vcrzaken aan,

opzeggen (recht).

ABRENUNTIATIO : Vcrzaking
(recht).

ABROGARE : Afschaffen, ophef-

fen, intrekkcn, bellefroid i 8 (wet-
ten).

ABROGATIO : Afschaffing, ophef-

fing, intrekking, bellefroid i8

(wetten). Abrogatio per desuetu-
dinem, Afschaffing, opheffing,

intrekking door oobruik, ibidem.

Abrogatio exprcssa, Uitdrukke-

lijke afschaffing, uitdrukkelijke op-

heffing, uitdrukkelijke intrekking,

ibidem. Abrogatio tacita, Stilzwij-

gende afschaffing, stil'zwijgende op-
heffing, stilzwijgende intrekking,

ibidem.

ABSOLUTE : Volstrekt. Accipere
absolute, In volstrektcn zin ver-

staan. Absolute loquendo, In vol-

strektcn zin sprekcnd (Tgd ACCO-
MMODATIVE, Aangepastcrwijze;

—

COMPARATIVE, Vergclijkender-

wijze, vergclekcn bij; — CONNO-
TATIVE, Medebcteekenenderwijzc

;

— DEPENDENTER, Afhankelijk;
— HIC ET NUNC, Met inachtne-

ming van alle omstandighedcn; —
HYPOTHETICE, Voorwaardelijk;— MODALITER, Met inachtne-

ming van de wijze van zijn; —
TOTALITER, Volkomen).
ABSOLUTIO : i. Kwijtschelding,
vergeving, vergiffenis (bieoit). —
2. Ontslag van rechtsvervolging,

bellefroid 18 (recht).

ABSOLUTUM : Het volstrekte.

Abtolutum est prius respective*, Het

volstrekte komt voor het belrekkelijke.

(Tgd RELATIVUM, Het betrek-

kelijke; — RESPECTIVUM, Het
betrekkelijke).

ABSOLUTUS : i. Als vl. dlw. : a.

Kwijtgescholden,vergeven(BiECHT).
— b. Vrijgesproken, ontslagen van
rechtsvervolging (recht). — 2. Als
bvl. nw. : Volstrekt, onbetrekkelijk,

zonder verhouding tot iets andcrs,

zonder bctrekking tot iets anders

(Tgd RELATIVUS, Betrekkelijk).

ABSOLVERE : i. Kwijtschelden,

vergeven, vergifFenis schenken

(biecht). — 2. Ontslaan van rechts-

vervolging, BELLEFROID 1 8 (rECHt).

ABSTINENTIA : I. Onthoudzaam-
heid (deugd). — 2. Onthouding
(van spijzen) (daad).

ABSTINERE (se) : Zich onthouden
van iets.

ABSTRACTE : Afgetrokkenenvijze.

ABSTRACTIO : 1. Aftrekking,

meyer 262. Formae fiunt inlellectae in

actu per abslractionem, s. thomas,
sum. c. gent, i, 44, De vormen ken-

nen we door aftrekking. — Abstractio

non est nisi unitorum, s. thomas, Qu.

DISP. DE VERITATE Q. 13, A. 3, ARC
7, Alleen vat met iets anders samen-

hoort kan warden afgetrokken. — Abs-
tractio formalis, Vormelijke aftrek-

king, meyer 263. Abstractio logica,

Rcdekundigc aftrekking, ibidem.

Abstractio mathematica, Wiskun-
dige aftrekking, ibidem. Abstractio

mentalis, Verstandelijke aftrekking,

ibidem. Abstractio metaphysica,
Metaphysische aftrekking. Abstrac-
tio negativa, Aftrekking door ver-

onachtzaming. Abstractio positiva,

Stellige aftrekking, meyer 262. Abs-
tractio praccisiva, Afscheidende
aftrekking. Abstractio privativa,

Beroovende aftrekking. Abstractio
totalis, Aftrekking van nadere be-

palingen. Abstractio ultimata, Laat-

ste aftrekking.— 2 . Afgetrokkenhcid,

I
DE GROOT, HET LEVEN V. D. H. THO-
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abstractive '2 — acceptio

MAS VAN AQUINO 324; BEYSENS, AL-
j

GEMEENE ZIELKUNDE I, I 70. AbsttaC-

tione facta, Afgezien van, daar gela-

ten, buiten beschouwing latend.

Ad perfectam operationem intelhctus

requirittir quidem abstractio ab hoc

corruptibili corpore, s. thomas, sum.

THEOL. I-II, Q. 4, A. 6, AD 3, Qpdat
het verstand op volmaakte wijze kunne

te werk gaan dient eerst van bet vergan-

kelijke lichaam te worden afgetrokken.

(kennisleer).
ABSTRACTIVE : Aftrekkender-

wijzc (Tgd INTUITIVE, Inschou-

wenderwijze; — COMPREHEN-
SIVE, Bcgrijpenderwijze).

ABSTRACTIVUS : Aftrekkend.

ABSTRACTUM : Het afgetrokkene

(Tgd CONCRETUM, Concreet). In

abstracto, In het afgetrokkene, nieuw-
barn 219. — Abstractum est forma

concreti, Het afgetrokkene is de vorm

van het niet afgetrokkene. — Abstrac-

tutn est prius concreto, Het afgetrok-

kene komt voor het niet afgetrokkene. —
Abstractum inferius, Het lagere

afgetrokkeneAbstractumsuperius,
Het hoogere afgetrokkene.

ABSTRACTUS : Afgetrokken, mey-

er 263. Quanta ... aliquid est sim-

plicius et abstractiits, tanto secundum

se est nobilius et altius, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 82, A. 3, C,
Alles mint aan voortreffelijkbeid tiaar

gelang het meer enkelvoudig en afgetrok-

ken is.—Sst. . . aliquodinlellegibileinaclu

per hoc, quod est in actu a materia

abstractum, s. thomas, comm. in hi

de anima lect. 9, lets is bierdoor

mettcrdaad verstandeiijk kenbaar, dat

het metterdaad van stof ontdaan is.

ABSTRAHERE : Aftrekken, ont-

doen. in Deo sunt maxime
abstractae ab omni materialitate, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 14,

A. 11, arg. 2, In God yjjn de dingen

geheel ontdaan van alle stoffelijkheid,

theol. sum.. 1, 405.— Operatio intel-

lects agentis ... est absirahere intelle-

gibilia, s. thomas, comm. in hi de
anima, lect. 10, Het werkend ver-

stand heeft voor tank de verstandeiijk

kenbare dingen van alle stoffeli/kbeid

te ontdoen.— Per hoc . . . aliquidfit intel-

legibile in actu, quod aliqualiter abstra-

hilur a materia, s. thomas, comm.

in 1 physicorum, lect. 1, n° i, lets

wordt metterdaad voor het verstand ken-

baar wanneer het eenigsmns van de stof

ontdaan wordt. — Intellectuis)... unam

formam accipit ut multis communem,

in quantum abstrahit earn ab omnibus

individuantibus, s. thomas, comm. in

vii metaphys., lect. 13, In ^pover

het verstand van al het vereenlingende

ontdoet, ontvangt bet een vorm dien

velen gemeen hebben. — Abstrahendo ab,

Met voorbijz'ten van, beysens, denk-
leer, 20.

—

Scientia naturalis a materia

abstrahit, s. thomas, comm. in boe-

THII DE TRINITATE, Q. 5, A. 2, AD I,

Natuurweienscbap ontdoet van de stof.

ABSURDE : Ongerijmd.
ABSURDITAS : Ongerijmdheid,

onzinnigheid, onzin, zinloosheid.

ABSURDUS : Ongerijmd, onzinnig,

zinloos. Demonstrare per absurdum,

Uit het ongerijnide bewi/zen. — Kedu-

cere ad absurdum, De ongerijmdheid

bewijzen van lets. — Una absurdo dato,

sequitur alterum, Uit e'ene ongerijmd-

heid volgt een andere.

ABULIA : Willoosheid, salsmans,

RECHT. PLICHT. 30.

ABUSUS : Misbruik. Abusus non

tollit usum, Het misbruik van lets

maakt het gebruik er van niet %ondig.

ACCEPTIO : i. Inontvangstneming.— 2. a. Opvatting.— b. Beteekenis.

Acceptio absoluta,Volstrektebetee-

kenis,meyer 264.Acceptio accidcn-

talis,Bijkomstigebeteekenis.Accep-
tio communis, Gewone beteekenis.

Acceptio confusa, Verwarde be-

teekenis, meyer 264. Acceptio de-

terminata, Bepaalde beteekenis. Ac-
ceptio essentialis, Wezenlijke be-

teekenis. Acceptio formalis, Vor-
mclijke beteekenis, meyer 264. Ac-
ceptio impropria, Oneigenbeteeke-

nis, Acceptio materialis, Stoffelijkc

beteekenis. Acceptio praecisa, Juis-

acceptor — 3
—

accidens

te beteekenis. Acceptio propria,
Eigen beteekenis. Acceptio relati-

va, Betrekkelijke beteekenis. Ac-
ceptio singularis, Bizondere betee-
kenis.— 3. Inachtneming, partijdig-
heid. Acceptio personarum, Aan-
zien van personen, potters, i, 140.
Non est acceptio personarum, si non
serventur aequalia in personis inaequa-

UbllS, S. THOMAS, SUM. THEOL., I-II,

Q. 97, a. 4, ad 2, Het is geen aan^ien
des persoons, wanneer ongelijke perso-

nen ongelijk bebandeld worden, theol.
sum. x, 172. — 4. Beaming van wat
nog niet bewezen is.

ACCEPTOR : Partijdig man.
ACCESSIO : Aankleef, natrekking,
SALSMANS, RECHT. PLICHT. 1 34; BUR-
gerlijk wetboek i, 101. lus acces-
sions, Recht van natrekking, bel-
lefroid 19. Accessio possessionis,
Bijcenvoeging van bezit, ibidem.
ACCESSORIUS : Bijkomend, meyer
264.

ACCIDENS : i. Toeval. Per acci-

dens, Toevalligerwijs, van oorschot
141, bij toeval, op toevallige wijze,
toevallig. — Omne ... quod est per
accidens, oportet reduci ad id quod
est per se, s. thomas, sum. c gent,
hi, 107, Al wat toevalligerwijs is gaat
terug op lets dat uiteraard is. — Malta
accidentia sunt, quibus homines coguntur
locum mutare, s. thomas, sum. c
gent., in, 132, Daar z'jn veel toe-

vallige dingen die een mensch dwingen
een andere ruimte te betrekken. —
2. Bijkomstigheid, fraenkel 48.
Accidens... est res, cuius naturae debetur

esse in alio, s. thomas, ix quaest.
quodlibet. a. 5, ad 2, De bij-

komstigheid is dat wat van nature bij

een ander hoort. — Tria sunt genera
accidentium : quaedam ... causantur ex
principiis speciei et dicuntur propria
auaedam vero causantur ex principiis

individui, et hoc dicitur, vel quia habent
causam permanentem in subiecto, et
haec sunt accidentia inseparabilia; ...

quaedam vero habent causam non per-
manentem in subiecto, et haec sunt acci-

dentia separabilia, s. thomas, Qu.
disp. de anima, a. 12, ad 7, Daar
Zijn drie soorten van bijkomstigheden :

sommige namelijk volgen uit de begin-
selen der soort en heeten daarom eigen

bijkomstigheden ...; andere integendeel
volgen uit de beginselen van den enkeling
en dit, ofweI omdat %e in hem een blij-

vende oor^aak hebben, — dit zijn na-
melijk de onontbeerlijke bijkomstighe-
den, — ofwel omdat ze in hem een niet
blijvende oor^aak hebben; dit %ijn name-
lijk de wel ontbeerlijke bijkomstigheden.— Formae ... et accidentia et alia huius-

modi non dicuntur entia, quasi ipsa
sint, sedquia eis aliquid est, s. thomas,
sum. theol., 1, q. 45, a. 4, c, Vor-
men en bijkomstigheden en andere der-
gelijke worden niet wezens genoemd alsof

Zf zflf lets waren, maar wel omdat
door de%e lets is. — Ens dicitur

de substantia et accidente ex habitudine
quam substantia et accidens habent,

S. THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE,
q.2,a. ii,c, Zelfstandigbeid en bijkom-
stigheid worden alle beide wezens ge-

noemd om de verhouding waarin ze
tot elkaar staan. — Secundum Pbiloso-
phum accidens magis proprie dicitur

entis quam ens, s. thomas, sum.
theol. i, q. 45, a. 4, c, AW- den
Wijsgeer is het juister van een bijkom-
stigheid te \eggen dat %e bij een we-^en

thuishoort, dan dat ze zdfeen wezen is.—Quia ... omnia accidentia suntformae
quaedam substantiae superadditae et

a principiis substantiae causatae, opor-

tet quod eorum esse sit superadditum
supra esse substantiae et ab ipso depen-
dens, s. THOMAS, sum. c. gent. IV,

14, Daar alle bijkomstigheden vormen

Zi/n die aan de zelfstandigbeid werden
toegevoegd en door de beginselen der
Zelfstandigbeid werden teiveeggebracht.

Zoo moet haar zi/n aan dat van de

Zelfstandigbeid z'fjn toegevoegd.en van dat
laatste ook afhankelijk zijn. — Acci-
dentis... esse est inesse,s. thomas, sum.
THEOL. I, Q. 28, A. 2, C, Het ZVn
der bijkomstigheid komt bierop neer

in een ander te z>jn- — Accidens non



accidens — 4 — accidens

est de essentia substantiae, De bijkom-

stigheid maakt niet dee/ uit van de

m&nkeid der ^elfstandigheid. — Acci-

dens non constituit substantiam, De
bijkomstigheid maakt niet de ^elfstan-

digheid uit. — Accidens est extra

substantiam, De bijkomstigheid blijft

buiten de ^elfstandigheid. — Accidentia

mutant condicionem substantiae, De
bijkomstigheden brengen aan den toestand

van de ^elfstandigheid een wij^iging toe._

— Accidens non potest convenire alkui

ut genus, De bijkomstigheid kan bij

geen enkel we^en het geslacht uitmaken.

— Accidens mi non est alteri substantia,

Wat ttn we^en tot bijkomstigheid strekt

kan niet bij een ander de -^elfstandigheid

uitmaken.—Accidentia non est accidens,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 7,

a. i, arg. j, Een bijkomstigheid kan

niet op haar beurt bijkomstigheden heb-

ben% — Accidens non est subiectum

accidentis, Etn bijkomstigheid kan niet

een andere bijkomstigheid schragen. —
Si accidens accipiatur secundum quod

dividitur contra substantiam, sic nihil

potest esse medium inter substantiam et

accidens, s. thomas, sum. theol. i, q.

77, A 1, ad 5, Wanneer bijkomstig-

heid als het tegendeel van ^elfstandigheid

bedoeld wordt, dan hoort er tusschen

^elfstandigheid en bijkomstigheid in geen

derde meer. — Si ... accipiatur acci-

dens secundum quod ponitur unum quin-

que universalium, sic aliquid est medium

inter substantiam et accidens, s. Tho-

mas, sum. theol. 1, q. 77, A. I,

ad 5, Wanneer bijkomstigheid als een

onder de vijf algemeene begrippen be-

doeld wordt, dan hoort er tusschen

^eljstandigheid en bijkomstigheid in

nog een derde. — Quod exsistit per

alitid est accidens, Wat dank sjgf het

tupt van een ander bestaat heet Mj±

komstigheid. — Accidentia speciei

accidunt genen, non contra, Wat voor

de soort bijkomstig is is het ook voor

het geslacht, het tegendeel echter houdt

geen steek. — Accidens (nobilius est)

suo subiecto prout comparatur ad ipsum

sicut actus ad potentiam, simpliciter

autem subiectum est nobilius, s. tho-

mas, QU. DISP. DE VERITATE, Q. 20,

A. 1, ad 1, Wanneer de bijkomstigheid

tot het subjekt in de^elfde verhouding

gesteld wordt als daad tot aanleg,

dan is de bijkomstigheid voor-

treffelijker dan het subjekt; in vol-

strekten %in is echter het subjekt voor-

treffelijker. — Unum accidens non (est)

nisi unius subiecti, s. thomas, comm.

IN IV SENT. D. 14, Q. I, A. 3, SOL.

X, g.j Een bijkomstigheid gaat maar op

een subjekt terug. — Accidens ... non

exfendit se ultra suum subiectum, s. tho-

mas, COMM. IN II SENT. D. 27, Q. I,

A. 6, arg. i, Een bijkomstigheid reiki

niet verder dan haar subjekt.—Accidens

non potest corrumpere subiectum, Een

bijkomstigheid kan haar subjekt niet

te niet doen. — Accidens non migrat

de subiecto in subiectum, Een^elfde

bijkomstigheid gaat niet van een subjekt

n'aar een ander over. — Accidens prae-

dicatur de subiecto, De bijkomstigheid

wordt van het subjekt ge^egd. — Acci-

dentia aliquo modo habe(. ..)ntdefinitionem,

S. THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.

lect. 4, Bijkomstigheden i^ijn eenigs-

%ins voor bepaling vatbaar. — Est ...

commune omni accident/, quod non sit

de essentia rei, et ita non cadit in

definitione rei, s. thomas, qu. disp.

DE ANIMA A. 12, AD 7, Alle

bijkomstigheden hebben dit gemeen,

dat ^e niet van de wmnheld van lets

deel uitmaken en s>oo vallen %e niet onder

de bepaling van het weyen. — Acci-

dentia ... non habent essenisi perhocquod

insunt subiecto, et ideo eorum quidditas

est dependens a subiecto, et propter hoc

oportet quod subiectum in accidentis

definitione ponatur, s. thomas, comm.

in vii metaphys. lect. 4, Bijkom-

stigheden hebben alleen yijn in yoover

%e een subjekt aandoen, %podat haar

watheid van het subjekt afhangt en

bijgevolg hoort het subjekt der bijkom-

stigheid in de bepaling van de bijkom-

stigheid thuis. (Tgd SUBSTANTIA,
Zelfstandigheid).—Accidens abso-

lutum, Volstrekte bijkomstigheid.

accidens acedia

MEYER 265 (Tgd Accidens modale,
Wijzc te kennen gevende bijkom-
stigheid;— Accidens respectivum
Betrekkelijke bijkomstigheid). Acci-
dens commune, Gemeenschappe-
lijkc bijkomstigheid. Accidens con-
tingens, Niet onontbeeiiijke bij-

komstigheid. Accidens formale,
Vormelijkc bijkomstigheid, meyer
256. Accidens individui, Eenlin-
gelijke bijkomstigheid (Tgd Acci-
dens speciei, Soortelijke bij-

komstigheid). Accidens insepara-

ble, Onontbeerlijke bijkomstig-
heid, onafscheidbare bijkomstig-
heid. Accidens logicum, Rede-
kundige bijkomstigheid, meyer 265
(Tgd Accidens physicum, Physi-
sche bijkomstigheid). Accidens
modale, Wijze te kennen gevende
bijkomstigheid (Tgd Accidens ab-
solutum, Volstrekte bijkomstig-
heid). Accidens non proprium,
Niet onontbeerlijke bijkomstigheid.
Accidens permanens, Blijvende
bijkomstigheid. Accidens physi-
cum, Physische bij komstigheid (Tgd
Accidens logicum, Redekun-
dige bijkomstigheid). Accidens
praedicabile, Zegbare bijkomstig-
heid. Accidens praedicamentale,
Hoofdbegrippelijke bijkomstigheid.
Accidens proprium, Onontbeer-
lijke bijkomstigheid. Emanatio pro-

priorum accidentium a subiecto non est

per aliquam transmutationem, seel per
aliquam naturalem resuliationem, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 77, A. 6,

ad 3, Onontbeerlijke bijkomstigheden

komen niet door verandering, maar wel
door natuurlijke voortvloeiinguit het sub-

jekt voort. — Accidens reale, Zaak-
lijke bijkomstigheid, meyer 264.
Accidens relativum, Betrekkelijke
bijkomstigheid. Accidens respec-
tivum, Betrekkelijke bijkomstig-
heid (Tgd Accidens absolutum,
Volstrekte bijkomstigheid). Ac-
cidens separabile, Niet onont-
beerlijke bijkomstigheid, afscheid-

bare bijkomstigheid. Accidens sim-

plex, Enkelvoudige bijkomstigheid.
Accidens speciei, Soortelijke bij-

komstigheid (Tgd Accidens in-
dividui, Eenlingelijke bijkomstig-
heid).

ACCIDENTALIS
;

Bijkomstig,
beysens, ontologie 26 (Ted ES-
SENTIALS, Wezenlijk).
ACCIDENTALITER : Bijkomsti-
gerwijze, janssens, het mysterie
derverlossing 192. Veriorimodo inest

alicui quodinest ei naturaliter,quam quod
inest accidentaliter, s. bonaventura,
COMM. IN II SENTENT. D. 39, DUB.

3 , Wat lets op natuurlijke wij^e aandoet
doet het in meer eigenlijken %in aan dan
wat het bijkomstigerwij^e aandoet.

ACCIPERE : 1. Ontvangen, in ont-
vangst nemen. — 2. Opvatten. —
3. In acht nemen, partijdig zijn. —
4. Onderstellen, beamen wat nog
niet bewezen is.

ACCOMODATITIUS : Aangepast,
Zie SENSUS, Zin. (schriftuur)
ACCOMODATIVE : Aangepaster-
wijze.

ACCRETIO : Toename.
ACEDIA : Gcestelijke lauwheid,
quaadvliet ii, 50; traagheid, pot-
ters v, 18. Acedia vero est quaedam
tristitia, qua homo redditur tardus ad
spirituales actus propter corporalem
taborem, s. thomas, sum. theol. %
Q. 63, a. 2, ad 2, Geestelijke lauwheid
is een %ekere droefheid die den mensch
tegen geestelijke handelingen doet op^ien

om den lichamelijken last die er mee
gepaardgaat.—Acedia... est tristitia de

bono spiritual!, in quantum est bonum
divinum, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, q. 35, a. 3, c, Traagheid komt
hierop neer bedroefd te %ijn om een

geestelijk goed in %pover het goddelijk

is. — Acedia ... convenienter ponitur
vitium capitale, ibidem, a. 4, c,
Traagheid is een hoofd^pnde.— Filiate)

acediae .... sunt mailtia, rancor, pusilla-

nimitas, desperatio, torpor circa prae-
cepta, vagatio mentis ad illicita, ibi-

dem, ad 2, De dochters der traagheid

of de %pnden die er uit voortkomen :



acolythatus — 6 — actio

de wanhoop, de kleinmoedigheia, de loom-

heid ten op^tchte van de geboden, de

wrok, de boosheid, de a/doling der vgel

naar ongeoorloofde dingen (i), quaad-

vliet n, 50.

ACOLYTHATUS :Acolythaat,ambt

van lichtdrager, potter's vii, 37.

ACOLYTHUS : Lichtdrager.

ACTIO : 1. Werking, meyer 266.

Omnis ... actio catisatur ab aliquo

exsistente in actu, s. thomas, sum.

theol.i-ii,Q. 79,a. 2,c, Elkewerking

wordt teiveeg gebracbt door een we^en

dat reeds metterdaad is. — Actio est

actus ab agente in aliud, s. thomas,

COMM. IN III PHYSIC. LECT.
J,
N° I*,

Werking is de inwerking van den dader

op iets anders. — Actio si completur,

infert passionem necessario, s. bona-

VENTURA, COMM. IN IV SENTENT.

D. 12, A. 3, Q. 2, sol., Ben werking

die voltrokken wordt geej't noaa\akeHjk

mede te kennen dat iets ondergaan wordt.

— Instrumentum babet duas actiones,

imam inslrumentalem, secundum quam

operatur, non in virtute propria, sed

in virtute principalis agentis, aliam

autem babet actionem propriam quae

competit sibi secundum propriam for-

mam, s. thomas, sum. theol. hi,

qu. 62, A. i, ad 2, Een werktuig

beeft een dubbele werking. Een werk-

tuigelijke, waardoor bet iets voort-

brengt, niet door eigen kracht, maar

door de kracht van de hoofdoor^aak. En
een eigen werking, die er aan toekomt

naar %ijn eigen vorm, theol. sum. xxii,

59, — Actio ex hoc, quod est actio,

consideratur ut ab agente; in quantum

vera est accidens, consideratur ut in

subiecto agente, s. thomas, qu. disp.

DE POTENTIA Q. 7, A. 9, AD J, De
werking als werking wordt beschouwd als

van den dader voortkomend; als bij-

(1) Dczen tckst voeren -wc hier aan

hoewel hij eigcnlijk geen vcrtaling van S.

Thomas biedt. Hij gecfc cchtct voor de vcr-

schillcnde dochters der craagheid, hoewcl in

een ander volgordc dan Sint Thomas, een

Nederlandschcn naam.

komstigheid daarentegen wordt p be-

schouwd als den dader aandoende. —
Actio non est in agente, sed in

patiente, De werking hoort^ eigenlijk

niet in den dader, maar wel in hem die

ondergaat thuis. — Actio quae efficien-

ter procedit ab aliquo agenle, non potest

esse productiva illius, Een werking

die door den dader wordt teweeg

gebracbt kan niet op haar beurt hem

teweegbrengen. — Una actio a duobus

agentibus non videtur progredi posse,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. HI, 70,

Een ^elfde werking kan niet van twee

daders voortkomen. — Actiones fiunt a

superante, De werkingen komen van een

overwinnenden dadervoort.—Forma sub-

stantialis generantis est principium ac-

tionis utformasubstantialis introducatur

in generatum, S. thomas, sum. C. gent,

hi, 69, De vorm van hem die voort-

|
brengt is bet beginsel van de werking

waardoor het voort te brengen weyen

de ^el/standige vorm moet worden in-

gestort.— Forma substantialis estpri-

mum actionis principium, sed non pro-

ximum, s. thomas, sum. theol. i,

q. 77, a. i, ad 4, De ^elfstandige vorm

is wel het eerste, maar niet het naast bij

liggende beginsel der werking. — Actio

est proprie actualitas virtutis, s. tho-

mas, SUM. THEOL. I, Q. 54, A. I, C., De
werking is eigenlijk de dadelijkheid van

een ktacht. — Actio secundum quod est

praedicamentum, dicit aliquid fiuens ab

agente et cum motu, s. thomas, comm.

IN I SENT., D. 8, Q. 4, AD 3, AU
hoofdbegrip geeft werking iets te kennen

dat ml den dader voortvloeit en beweging

fcentm
— Licet motus sit idem moventis

et moti, propter hoc quod abstrahit ab

utraque ratione, tamen actio et passio

differunt propter hoc quod has diversas

rationes in sua significatione includunt,

S. THOMAS, COMM. IN III PHYSIC,

lect. 5, n° 13, Hoewel de beweging,

daar %e beide verhoudingen veronacht-

%aamt, in gelijke mate op den beweger

en op het bewogene teruggaat, loch

verschillen werking en lijding juist

hierdoor dat ^e beide voornoemde

actio actio

verhoudingen mede te kennen geven. —
Actio sensitiva, Zintuigclijke wer-
king, vogels 1, 6. Actio substan-
tiae, Werking der zelfstandigheid.
Actio substantialis, Zelfstandige

werking, meyer 266. Actio suc-
cessiva, Geleidelijkcwcrking. Actio
supernaturalis, Bovennatuurlijke
werking, meyer 267. Actio tran-

siens, Overgankclijkc werking,
BEYSENS, NATUURPHILOSOPHIE 1 84

J

overgaande werking, ibidem 8 2 (Tgd
Actio immanens, Inblijvende wor-
king). Actio univoca, Eennamige,
eenzinnige, eensduidige, gelijksoor-
tige werking (denkleer).— 2. Han-
deling (Tgd. FACTIO, Making).
Motus {est) actus imperfecli, scilicet

exsistentis in potentia, huiusmodi
autem actio est actus perfecti, idest ex-
sistentis in actu, s. thomas, sum.

|

THEOL., I, Q. 18, A. 3, AD I, De
\

beweging is de akt van het onvolmaakte,

d. i. van datgene wat nog in aanleg is,

terwijl de andere handeling de akt is

van het volmaakte, d. i. van datgene

wat in akt is, theol. sum. i,

513. — Deus est causa omnis actionis,

prout quodlibet agens est instrumen-

tum divinae virtutis operantis, s. tho-
mas, qu. disp. de potentia q. 3,

a.7,0, God isoor^aakvan elkehandeling

in de^en %in dat elke dader een werktuig

is van Gods kracht. — Deus est causa

actionis cuiuslibet, inquantum dat vir-

tutem agendi, et inquantum conservat

earn et inquantum applicat actioni et

inquantum eius virtute omnis alia

virtus agit, ibidem, God is oor^aak van
elke handeling, Hij verstrekt namelijk

het vermogen om te handelen, Hij
houdt dit laatste in stand en doet bet

metterdaad handelen en door Zijne kracht
werkt elke andere kracht.— Duplex est 1

actio : una, quae procedit ab agente in
j

rem exteriorem, quam transmittal...;

alia vero actio est, quae non procedit

in rem exteriorem, sed stat in ipso

agente ut perfectio ipsius, et haec pro-
prie dicitur operatio, s. thomas, qu.
disp. de veritate q. 8, a. 6, c,

Daar \ijn twee soorten van handeling,

een eerste die van den dader uitgaat en
een voorwerp buiten hem aandoet en
verandering doet ondergaan; een tweede
die niet een weven buiten hem aandoet,
maar als een volmaaktbeid in den dader
blijft en de^e beet eigenlijk handeling.—
Dei actio (...) est eius essentia, cum
relatione ad creaturam, s. thomas, qu.
disp. de potentia q. 3, a. 3, c, Gods
handelingen vyjn %ijn we^enheid met er
bij een betrekking tot het schepsel. —
Actio, quae non est substantia agentis,

inest ei sicut accidens subiecto, s. tho-
mas, sum. c. gent. 11, 9, Een han-
deling die niet tot de ^dfstandigheid
van den dader behoort doet hem aan
%poals een bijkomstigheid haar subjekt.— Actiones sunt suppositorum, De
handeling gaat op het heele we^en terug.— Actio fit per contaclum, Een han-
deling geschiedt door verbinding. —
Actio fit per contraria, Een handeling
geschiedt door de ontmoeling van tegen-

strijdige krachten. — Actio non fit
sine aliquo motu, Een handeling geschiedt
niet ponder eenige beweging. — Actio
recipit magis et minus, Een handeling
is voor meer en minder valbaar. —
Non datur actio in distans, Niets
werkt op afstand in. — Actio prima
et principal-iter in obiectum tendit, s.

thomas, qu. disp. de veritate q.
10, a. 9, c, De handeling is vooral op
het voorwerp gericht. — Actio
accidentalis, Toevallige handeling,
meyer 266, bijkomstige handeling.
Actio aequivoca, Gclijkluidcnde
handeling, dubbelzinnige handeling,
van altdorf 1 58; gelijknamige
handeling, meyer 266; meerzinnige
handeling. Actio animae, Hande-
ling der ziel. Cum actio animae sit

actio vitae, vivum autem est quod seip-

sum movet ad operandum, oportet quod
omnis operatio animae sit secundum
aliquod intrinsecum agens, s. thomas,
qu. disp. de anima a. 13, c. ,Daar de

handelingen der %iel een levensverrich-

ting \ijn en een levend we^en dat we^en
is dat s>ich %elf tot handelen beweegt,



actio
— 8 — actio

%po moet elke handeling der yiel op een

innerlijk werkend beginsel teruggaan. —
Oportet ... quod quantum ad modum
agendi omnis actio animae transcendat

operationem vel actionem naturae ina-

nimate, S. THOMAS, QU. DISP. DE
akima A. 13, c, Wat de wij^e van han-

delen belreft moet elke handeling der

sjel de natuurlijke verrichtingen van bet

onge^ielde overtreffen. — Actio appe-

titiva, St.reefverrich.ting. Actio bila-

tcralis, Tweezijdige handeling, bel-

lefroid 21 (recht). Actio bona,

Goede handeling, meyer 267. Non
... est actio bona simpliciter, nisi om-

nes bonitates concurrant, s. thomas,

SUM. THEOL. I-II, Q. l8, A. 4, AD j,
Een handeling is niet onvoorwaardelijk

goed, of %e moet in alle op^icbten goed

%ijn.—Actio cognoscitiva, Kenver-

richting. Actio coniuncti, Verrich-

ting van ziel en lichaam samen.

Actio continua, Aanhoudende han-

deling. Actio creativa, Scheppings-

verrichting. Actio directa, Recht-

streeksche handeling. Actio dispo-

sitionis, Daad van beschikking,

BELLEFROID 21 (RECIIT). Actio

exterior, Uitwendige handeling.

Actio externa, Uiterlijke han-

deling. Actio humana, Mensche-

lijke handeling. Actio illicita, On- .

geoorloofde handeling, bellefroid

21, onwettigc handeling (recht).

Actio immanens, Inblijvcnde han- I

deling, terburg 13 (Tgd Actio

transiens, Voorbijgaande han-

deling). Actio immaterialis, On-
stoffelijke handeling, meyer 266.

Actio immediata, Onmiddellijke

handeling. Actio immoralis, On-
zedelijke handeling, bellefroid 21.

Actio indifferens, Zedelijk onver-

schillige handeling. Actio indirecta,

Onrcchtstreeksche handeling. Actio

in distans, Inwcrking op afstand,

beysens,natuurphilosophie 98 .Ac-
tio instantanea, Handeling van een

j

oogenblik. Actio interna, lnner-

lijke handeling. Actio invalida,

Ongeldige handeling. Actio iuridi-

ca, Rechtshandeling, bellefroid
21. Actio iurisdictionis, Daad van
rechtsmacht, ibidem. Actio licita,

Geoorloofde handeling, ibidem, wet-

tigc handeling. Actio mala, Slechte

handeling. Ouidquid est entitatis et

aclionis in actione mala, reducitur in

Deum sicut in causam; sed quod est ibi

defect/is, non causatur a Deo, sed ex

causa secunda deficiente, s. thomas,

SUM. THEOL. I, Q. 49> A. 2, AD 2,

Al wat er in een slechte handeling aan

we^en en handeling voorhanden is gaat

op Cod lerug als op ^ijn oot\aak; wat

er inlegendeel onvolmaakt is valt niet

aan God, maar aan bet in gebreke blij-

ven van de tweede oors>aak te wij-

ten. — Actio materialis, Stoffe-

lijke handeling. Actio mediata,

Middellijke handeling. Actio meta-

physica, Mctaphysische werking.

Actio moralis, Zedelijke hande-

ling. Actio naturalis, Natuurlijke

handeling. In aclionibus naturalibus

formae substantiates non sunt imme-

diatnm actionis principinm, sed agunt

mediantibus qualitatibus activis et

passivis, sicut propriis instruments,

S. THOMAS, COMM. IN IV SENTENT.

D. 12, q. i, A. 2, sol. 2, c.,Bij natuur-

lijke verrichtingen is de %elfstandige

vorm niet bet onmiddellijke beginsel der

handeling, maar inlegendeel bandelt de%e

met behulp van de gescbiktheid tot han-

delen en ondergaan welke hij als een

geeigend werktuig aanwendt. — Actio

physica, Physische handeling. Actio

possessionis, Daad van
_
bczit,

bellefroid 21 (recht). Actio pro-

pria, Eigcn werkzaamheid. Actio

reflexa, Terugschouwende hande-

ling. Actio sacrificalis, Offer-

handeling, janssens, het mysterie

derverlossikg 25 3. Actio secunda,
Tweede handeling. Quia motus est

actus mobilis, secunda actio, inquantum

est actus operantis, dicitur motus

eius, ex hac similitudine, quod, sicut

motus est actus mobilis, ita huiusmodi

actio est actus agentis, s.thomas, SUM.

THEOL. I, Q. 1 8, A. 3, ad I, Omdat nu

active —
9
— act/is

de beiveging de akt is van het bewogene,

wordt de tweede handeling, die de akt
is van de werkende oor^aak, om iville

van die gelijkenis ook haar beweging

genoemd; want evenals de beweging de

akt is van het bewogene, is de innerlijke

handeling de akt van de werkende oor-

%aak, theol. sum. i, 513. — Actio
tolerantiae, Daad van eenvoudig
gedoogen, Bellefroid 21. Actio
unilateralis, Eenzijdige handeling
(recht). Actio valida, Geldige
handeling. Actio vitalis, Levens-
verrichting, levensdaad. Actio
voluntatis, Wilsverrichting. Sicut

omnis actio naturalis est a Deo,
ita omnis actio voluntatis, inquantum
est actio, non solum est a voluntate

ut immediate agente, sed a Deo ut
a primo agente qui vehementius im-

j

primit, s. thomas, qu. disp. de
VERITATE Q. 22, A. 8, C, Evcnals
elke natuurlijke werking van God
voortkomt, yoo ook komt elke wils-

verrichting in %pover %e werking
is niet alleen van den wil, haar onmid-
dellijk beginsel, voort, maar ook van
God, eersten werker die veel heviger

inwerkt.

ACTIVE : Bedrijvenderwijze (Tgd
PASSIVE, Lijdenderwijze).
ACTIVITAS : Werkdadigheid, ter-
burg 20; bedrijvendheid (Tgd
PASSIViTAS, Lijdendheid).

ACTIVUS : Bedrijvend, meyer 267,
werkdadig (Tgd PASSIVUS, Lij-

dend).

ACTOR : 1. Bedrijver. — 2. Zaak-
waarnemer (handel). — 3. Eischer,

aanlegger (recht).
ACTUALIS : 1. Daadlijk, meyer
267. (Tgd HABITUALIS, Hebbe-
lijk; VIRTUALIS, Kiemelijk). —
2. Wcrkelijk (Tgd POSSIBILIS,
Mogelijk; POTENTIALIS, In aan-
leg zijnde).

ACTUALITAS : Daadlijkheid, !

daadwerkelijkheid. Esse enim est ac-

tualilas omnis rei, s. thomas, sum.
theol. 1, Q. 5, a. 1, c, Het ^ijn

immers, of bet bestaan, is de akt, de

daadwerkelijkheid van ieder ding, the-
ol. sum. 1, 106. — Actualitas
per prius invenitur in forma sub-

stantiali, quam in eius subiecto ... Sed
e converso actualitas per prius invenitur

in subiecto formae accidenlalis, quam in

forma accidentali, s. thomas, sum.
theol. r, q. 77, a. 6, c, De daadwer-
kelijkheid behoort meer tot den %elf-
standigen vorm dan tot bet subjekt;
inlegendeel echter gaat %e meer op het

subjekt van den bijkomstigen vorm, dan
wet op den bijkomstigen vo>-m zelf terue.

ACTUALITER : 1. Daadwcrkelijk,
JANSSENS, DE HEILIGE DRIEVULDIG-
heid 8, daadwerkelijkerwijze, daad-
lijk. daadlijkerwijze (Tgd HA-
BITUALITER, Hebbchjkerwijze

;

VIRTUALITER, Kicmsgewijze).—
2. Werkelijk, op werkelijke wijze
(Tgd POTENTIALITER, Aan-
legsgewijze).

ACTUARE : Verdaadwerkelijken.
ACTUS : 1. Daad, daadwerkelijk-
heid, akt (Tgd POTENTIA, Aan-
leg). Actu, Metlerdaad, in feitelijk-

heid. — Esse actu, In akt yijn. —
Actu intellegere aliquid, lets daadwer-
kelijk begrijpen. — Actus ... est de

primis simplicibus; unde clefiniri non
potest, S. THOMAS, COMM. IN DC
metaphys. lect. 5, Daadwerkelijk-
heid behoort tot de eerste en enkelvoudige

begrippen en kan dus niet bepaald
ivorden. — Esse ... in actu conlingit

dupliciter. Aut secundum hoc, quod
actus ilk est incompletus et potenliae

permixtus, ratione cuius ulterius in

actum procedil ...; aut secundum
quod actus non est permixtus po~-

tentiae nec addilionem recipiens per-
fectionis, s. thomas, comm. in r

sent. d. 19, q. 2, a. i, sol., lets kan
op twee verscbillende manieren metler-

daad %ijn : ofwel op v&lke wijze dat
^ijn daadwerkelijkheid onvolkomen en

met aanleg gemengd is, in welk geval
bet verder verdaadwerkelijkl wordt;

ofwel op %ulkc wij^e dat %ijn daad-
werkelijkheid niet met aanleg gemengd
en dan ook voor verdere vervolmaking



actus — 10 — actus

niet vatbaar is.— Duo ... quae sunt in

actit nunquam sunt unum actu; sed

duo, quae sunt in potentia, sunt unum
actu, S. THOMAS, COMM. IN VII META-
pHYS. lect. 13, Twee we^ens die met-

terdaad %ijn %ijn nooit metterdaad Un;

twee lve^ens echter die in aanleg yjjn

•%ijn metterdaad Un. — Non ... videlur

possibile idem respectu eiusdem posse esse

in potentia et in actu, s. thomas,
COMM. IN III DE ANIMA, LECT. 10,

Een^elfde wet^en kan niet tegenover

bet^elfde in aanleg en metterdaad %ijn.—
Actus priuspotentia est, aristoteles,

viii metaphys. c 8 ; 1049, B, 6, Daad-

werketijkheid gaat aanleg vooraf. —
Actus secundum naturam est prior po-

tentia, S. THOMAS, SUM. C. GENT. II,

78, Op natuurlijk gebied gaat daad-

werkelijkheid aanleg vooraf. — Actus

prior potentia et generatione et tempore

est, aristoteles, viii metaphys., c \

8; 1050, a, 3, Wat bet tot stand komen

en den tijd betreft is aanleg daadwerke-

lijkheid voor. — Prior substantia actus

quampotentia, ibidem, 1050, e, 3, Als
^elfstandigheid is daadwerkelijkbeid eer-

der dan aanleg. — Semper actus per-

fectior est potentia, perfectione proprii

generis, s. thomas, comm. in ii

SENTENT. D. 44, Q. I, A. I, AD 2,

Daadwerkelijkbeid is wat den aard van

de soort belreft immervoortrejfelijker dan

aanleg. — Quod ... est in potentia fit

in actu, s. thomas, comm. in viii

metaphys. lect. 5, Wat in aanleg

is wordt verdaadwerkelijkt. — Actus

est perfectio potentiae, Daadwerkelijk-

beid is de volmaaktheid van den aanleg.— Unius potentiae unus est actus,

Ee'n aanleg, Mn daadwerkelijkbeid. —
Actu et potentia virtttali idem simul

esse non potest, lets kan niet tercelfder-

tijd metterdaad en kiemsgewij^e %ijn.—
Actu posito, tollitur potentia, Zoodra

daadwerkelijkbeid intreedt verdwijnt aan-

leg.— Sublato actu non tollitur potentia,

Wanneer de daadwerkelijkbeid verdwijnt

blijft de aanleg. — Nihil ... reducit

se de potentia in actum, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. i, a. 2, c.

Niets brengt %ich %elf van aanleg tot

daad. — Quod est in potentia, non

reducitur in actum nisi per ens actu,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3,

a. i, c, Wat in aanleg is komt alleen

door toedoen van een we^en dat %elf

metterdaad is tot daadwerkelijkbeid.

— Id ... quod exit de potentia in

actum, requirit actum praecedentem in

agente, a quo reducitur in actum, s.

THOMAS, COMM. IN IX METAPHYS.

lect. 8, Wat van aanleg tot daadwer-

kelijkbeid overgaat onderstelt bij den

werker door wien bet tot daad gebracht

wordt, een voorajgaande daadwerkelijk-

beid. — Actus ... et forma non sepa-

rantur ab eo, cuius est actus vel forma,

S. THOMAS, COMM. IN II DE
anima lect. 2, Daadwerkelijkbeid

en vorm worden van bet we^en

waarvan %e daad of vorm ^ijn geens-

i(ins afgescbeiden. — Cum potentia et

actus dividant ens et quodlibet genus

entis, oportet quod ad idem genus refe-

ratur potentia et actus, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 77, A. I, C, Daar
de we^ens en elk slag van we^en naar

daadwerkelijkbeid en aanleg worden in-

gedeeld, %po moeten aanleg en daad-

werkelijkbeid op een^elfde soort terug-

gaan. — Potentia et actus quodam-

modo unum sunt, s. thomas, comm.
IN VIII METAPHYS. LECT. 5, Aanleg

en daadwerkelijkbeid maken eeniger-

mate een tat. — Cum unum et ens

multipliciter dicatur, scilicet de ente

in potentia et de ente in actu, id

quod proprie est ens et unum est actus,

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA,

lect. i , lien en we^en worden op veler-

lei wij^en bedoeld, van we^ens in aanleg

namelijk en van we^ens die metterdaad

vjjn, maar dat wat in eigenlijken %in

we^en of wat een is, is het daad-

werkelijk- — Unumquodque fit actu,

inquantum consequitur suam perfectio-

nem, s. thomas, comm. in xh
metaphys. LECT. 8, lets gaat alleen

in ^pover bet vijn volmaaktheid erlangt

tot daadwerkelijkbeid over. — Unum-
quodque perfectum est, inquantum est

actus — 11 — actus

actu, imperfectum autem secundum

quod est potentia, s. thomas, sum.
c. cent. 1, 28, lets is volmaakt in

^pover het metterdaad is, onvolmaakt
in ^pover het in aanleg is. — Actus
proportionate ei cuius est actus, Daad
is evenredig met dat wat verdaad-

werkelijkt. — Actus est ratio intelle-

gendi, Daadwerkelijkbeid is de grond der

kennis. — Actus habet virtutem sepa-

randi et dividendi, s. thomas, comm.
in vii metaphys. lect. 13, daad
komt het toe af te scheiden en in te

deelen. — Nihil agit nisi secundum quod

est actu, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 79, A. 2, c, Niets handelf behalve in

^oover het metterdaad is.—Actui repu-

gnat accidere actum, Een daadwerkelijk-

beid kan niet een andere aandoen.— Nihil
intellegitur nisi secundum quod est in

actu, S. THOMAS, COMM. IN III DE
anima lect. 9, Niets wordt gekend
behalve in %pover het metterdaad is. —
In substantiis ... compositis ex materia

et forma est duplex compositio actus

et potentiae, prima quidem ipsius sub-

stantiae, quae cotnponitur ex materia

etforma; secunda vero ex ipsa substantia

iam composita et esse, s. thomas,
sum. c gent. 11, 54, Zelfstandig-

heden die uit stof en vorm bestaan behel-

^en een dubbele verhouding van aanleg en

daad, een eerste namelijk gaat terug

op de ^e/fstandigheid die uit stof en

vorm bestaat, een tweede is de verhouding

tusschen de vooraf samengestelde \elj-

standigheid en het aanyjjn. — Omne ...

ens actu reducitur in primum actum, sci-

licet Deum, shut in causam, qui est per
suam essentiam actus, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 79, a. 2,c, Allewe^ens
die metterdaad %i/n gaan op de eerste

daadwerkelijkbeid, op God namelijk Die
\

bij we^enheid daad is, als op hun oor^aak
terug.— Actus absolutus, Volstrek-
te daadwerkelijkheid. Actus acci-

dentalis, Bijkomstigheidsakt, bij-

komstigheidsdaad. Actus entitati- 1

vus, Zijnsakt, zijnsdaad. Actus en-
titativus finitus, Beperkte 2ijnsakt,

bepeikte zijnsdaad.Actus exercitus,

Belevende akt,niet terugschouwende
daad. In actu exercito, Belevender-

wij-^e, ponder terugschonwing. — Actus
formalis, Vormelijke daad, vorme-
lijke akt. Actus formalis receptus,
Ontvangen vormelijke daad, ont-
vangen vormelijke akt. Actus im-
perfectus, Onvolkomen akt, onvol-
komen daad. Actus impurus, Niet
loutere akt, niet loutcre daad, niet

zuivere daad. Actus informans,
Vormgevende akt, vormverstrek-
kende akt. Actus non purus, Niet
loutcre akt, niet loutere daad, niet

zuivere daad. Actus perfectus, Vol-
komen akt, volkomen daad. Actus
primus, Eerste daad, gezelle 119.

Actus primus proximus, Eer-
ste en naaste daad, eerste en naaste

akt. Actus primus rcmotus, Eerste

en verwijderde akt, eerste en ver-

wijderde daad. Actus proximus,
Naaste daad. Actus purus, Loutere
akt, janssens, de heerlijkheden
van het goddelijk moederschap
88, zuivere akt, loutere daad, zui-

vere daad. Actus remotus, Verwij-

derde akt, verwijderde daad. Ac-
tus secundus, Tweede akt, tweede
daad. Actus signatus, Beteekende
akt. Inactusignato, Beteekenderwij^e.—
Actus simplicissimus, Allcrenkcl-
voudigste daad, allerenkclvoudigste
akt. Actus simpliciter primus, On-
voorwaardelijk eerste akt, onvoor-
waardelijk eerste daad. Actus in
statu realitatis, Verwerkelijkte,

verzakelijkte akt, verwerkelijkte

daad, verzakelijkte daad. Actus
substantialis, Zelfstandige akt,

zelfstandige daad, zelfstandigheids-

akt, zelfstandigheidsdaad. Actus
substantialis primus, Eerste zelf-

standige akt, eerste zelfstandige

daad, eerste zelfstandigheidsakt,

eerste zelfstandigheidsdaad. Ac-
tus substantialis simpliciter pri-

mus, Onvoorwaardelijk eerste

zelfstandige akt, onvoorwaarde-
lijk eerste zelfstandige daad, on-
voorwaardelijk eerste zelfstandig-
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heidsakt, onvoorwaardelijk eerste

zelfstandigheidsdaad. Actus ulti-

mus, Uiterste akt, uiterste daad,

laatste akt, laatste daad (metaphy-
siek). — 2. Handeling, vogels ii,

20, werking, ibidem i, 7, verrich-

ting, daad. (Tgd HABITUS, Heb-
belijkheid). Habitu potior est actus,

De daad is voortreffelijker dan de

hebbelijkbeid. — Nihil ... prohibet

unum actum a diversis habitibus

informari, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, Q. 4, A. 3, AD 1, Er is ...

niets op tegen, dat een %elfde daad haar

vorm ontvangt door verschillende hebbe-

lijkheden, theol. sum. xi, 126. —
Habituum duorum potest esse wius

actus, Een^elfde daad kan op twee

bebbelijkheden teruggaan. — Actus ...

ex obiectis speciem habent, s. thomas,
QU. DISP. DE ANIMA A. IJ, C, De
handelingen betrekken baar soortelijken

aard van haar voorwerp.— Actus distin-

guuntur ad invicem penes terminos et

penes principia, s. thomas, comm. in
I SENTENT. D. 13, Q. I, A. 2, ARG. 3,

De handelingen worden %oo door haar

tiitkomst als door haar beginselen van

elkaar onderscheiden.—Actus referuntur

ad supposita, S. THOMAS, SUM. THEOL.

1, q. 36, a. 4, ad 7, De handelingengaan
op den aan^ijnhebher terug. — Actus
sunt praevii potentiis, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 79, A. IO, ARG. 3, De
daad komt poor den aankg. — Potest ...

aliquis actus ex bona intentione pro-

veniens illicitus reddi, si non sit pro-

portionatus fini, s. thomas, sum.

theol. ii-ii, q. 64JA. 7, c, Een han-

deling die met een goed op^et geschiedt

kan, wanneer ^e niet met het doel

geevenredigd is, ^pndig worden.— Contin-

git quandoque aliquem actum esse in-

'differentem secundum speciem, qui tamen

est bonus vel malus in individuo consi-

deratus, ibidem, i-ii, q. 18, a. 9, c,
Het gebeurt weleens dat een handeling

die bij de feitelijke toedracht goed of
slecht is, naar haar soortelijken aard

heschomvd onverschillig is.— Nihilpro-
hibet unius actus esse duos effectus,

quorum alter solum sit in intentione,

alius vero sit praeter intentionem, ibi-

dem, LT-H, Q. 64, A. 7, c, Daar is

niets op tegen dat een^elfde handeling

twee verschillende uitwerkselen hebbe,

waarvan een bedoeld wordt. — Actus
bestialis, Beestelijke handeling. Ac-
tus bonus, Goede handeling. Actus
carnalis, Vlccschelijke handeling.

Actus casualis, Tocvallige hande-

ling. Actus coactus, Uit dwang ver-

richte handeling. Actus cognitio-
nis, Kenverrichting. Actus cogni-
tionis absolutus, Volstrekte ken-
verrichting. Actus cognitionis com-
parativus, Vergeleken kenverrich-
ting. Actus cognoscitivus, Ken-
handeling, terburg 71, kenver-

richting. Actus coniungalis, Hu-
welijksvcrrichting. Actus culpae,
Schuldigc handeling. Actus defi-

ciens, Ontoereikende handeling, in

gebreke blijvende handeling. Actus
deformis, Verkeerde handeling.

Actus deliberatus, Beredeneerde
daad, beraden handeling. Actus
demetitorius, Strafwaaraige han-
deling. Actus deordinatus, Ongerc-
gelde handeling. Actus clicitus, Ei-

gen handeling, potters iv, 2 3.Actus
essentialis, Wezenlijke handeling.

Actus exterior, Uiterlijke handeling.

Actus externus, Uiterlijke hande-

ling, SALSMANS, RECHT. PLICHT. 26.

Actus figuralis, Zinnebeeldige han-

deling. Actus hierarchicus, Hierat-

chische handeling. Actus hominis,
Menschenhandeling, van hoon-
acker 25, handeling van den
mensch, daad van den mensch, de
cock, over de menschelijke da-
den 151. Actus humanus, Men-
schelijke handeling, van hoon-
acker 23, menschelijke daad, de
cock, overde menschelijke daden
151. Habet ... actus humanus quod
sit malus ex eo quod caret debita com-
mensuratione, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 71, a. 6, Cv3 Een menschelijke

handeling is slecht wanneer %e niet aan
den maatstaj'is aangepast. — Actus hu-

actus — 13 — actus

manus, qui dicitur moralis, habet spe-

ciem ab obiecto relato ad principium

actuum humanorum, quod est ratio,

ibidem, q. 18, a. 8, c, De mensche-

lijke handeling, die ^edelijke handeling

genoemd wordt, betrekt haar soortelij-

ken aard van haar voorwerp, ^poals

het door het beginsel van de menschelijke

handelingen, door de rede namelijk, be-

licht wordt. — Actus illicitus, On-
geoorloofde handeling. Actus im-
peratus, Bevolen handeling, van
HOONACKER 25 ; POTTERS V, 201, ge-

boden werking, vogels ii, 183.

Actus imperfectus, Onvolmaakte
handeling. Actus indeliberatus,

Onberaden handeling, onberede-
neerde handeling. Actus indiffe-

rens, Zedelijk onverschillige hande-
ling, potters iv, 5 . Actus individu-
alis, Vereenlingde handeling. Opor-

tet quod quilibet individualis actus habeat

aliquam circumstantiam per quam tra-

hatur ad bonum vel ad malum ad minus

ex parte intentionis finis, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. 18, a. 9, c, Bij

elke vereenlingde handeling hoort steeds

een of andere omstandigheid waardoor

bewuste handeling, althans wat haar

op^et betreft, goed of slecht wordt. —
Actus individuus, Afzondcrlijke

handeling. Actus inordinatus, On-
geregelde handeling. Actus integra-

lis, Volledige handeling. Actus in-

tegrans, Aanvullendc akt, quaad-
vliet ii, 59, vervolledigende akt.

Actus intellectus, Verstandshan-

deling, verstandsverrichting. Actus
interior, Innerlijke handeling. Ac-
tus intrinsecus, Innerlijke hande-

ling. Actus involuntarius, On-
willijkehandeling. Actus legitimus,

Wettige .handeling. Actus liber,

Vrijudllige handeling, vrije han-
deling. Actus malus, Slechte han-
deling. Actus matrimonialis, Ech-
telijke handeling. Actus matrimo-
nii, Huwelijksvcrrichting. Actus
mercenarius, Gehuurdc handeling.

Actus meritorius, Verdienstelijke

handeling. Actus miraculosus,

Wonderbare handeling. Actus mo-
ralis, Zedelijke handeling. Actus
moralis ... non solum habet bonitatem ex
obiecto, ... sed etiam ex circumstantiis

quae sunt quasi quaedam accidentia, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 1 8, A. 9,

C, De %edelijke handeling betrekt haar

goedheid niet alleen van haar voorwerp,

maar 00k van de omstandigheden die %ich

hier eenigs^ins als bijkomstigheden laten

gelden. — Morales ... actus recipiunt

speciem secundum id quod intenditur, non

autem ab eo quod estpraeter intentionem,

cum sit per accidens, ibidem, ii-ii,

q. 64, A. 7, G.j De -zedelijke handelingen

worden gesoortscbikt naar wat er mee

bedoeld wordt, niet naar wat buiten

de bedoeling ligt, dit laatste is hier im-

mers bijkomstig. — Actus naturae,

Natuurverrichting. Actus natura-

lis, Katuuvlijke handeling, meter
268. Actus necessarius, Onont-
beerlijke handeling, noodzakelijke

handeling. Actus negativus, Ont-
kennende handeling. Actus notio-

nalis, Kenmerkende werking, jans-

SENS, DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

144, kenmerkende daad (drievul-

digheidsleer). Actus ordinatus,

Geregelde handeling. Actus parti-

cularis, Afzondcrlijke handeling.

Actus perfectus, Volmaakte han-

deling. Actus permanens, Blijven-

de handeling. Actus personalis,

Persoonlijke handeling. Actus po-
sitivus, Stellige handeling, meter
267. Actus possibilis, Mogelijke

handeling. Actus principalis, Voor-
naamste handeling. Actus privatus,

Private handeling. Actus psychi-

cus, Ziellijke handeling. Actus
publicus, Opcnbare handeling.

Actus rationis, Handeling der rede,

rcdedaad, de cock, over de men-
schelijke daden 50. Actus rectus,

Rechtstreeksche handeling. Actus
regulatus, Geregelde handeling.

Actus rescindibilis, Verbrcekbare
daad (recht). Actus sacramenta-
lis, Sakramenteele daad. Actus
scientiae, Daad der wetenschap.



adaequare — 14 — adquisitio

Actus simplex, Enkelvoudige daad.

Actus singularis, Afzonderlijke

daad. Actus spifitualis, Geestelijke

handeling. Actus supernaturalis,

Bovennatuurlijke handeling, meyer
267. Actus syllogisticus, Betoo-
gende daad, daad der sluitrede.

Actus transiens, Overgankelijke
handeling, voorbijgaande hande-
ling. Actus virtualis, Kiemelijke
daad. Actus virtuosus, Deugende
daad. Actus virtutis, Daad der
deugd. Actus vitalis, Levensver-
richting, de groot, levenswijding
29. Actus vitii, Daad der ondeugd.
Actus vitiosus, Ondeugendc daad.
Actus voluntarius, Willijke daad.
Actus voluntatis, Wilsdaad. Actus
voluntatis elicitus, Wilsdaad, wils-

akt, 13EYSENS, ZIELKUNDE II, 258.

Actus voluntatis imperatus, Ge-
wildc daad, ibidem (zielkunde).
ADAEQUARE : i. Ovg. : Adae-
quaat maken. — 2. Onovg. : Adae-
quaat zijn met.

ADAEQUATE : Adaequaterwijze.
ADAEQUATIO : Adaequaatheid.
Adaequatio rei et intellectus,

Adaequaatheid van het ding en
het verstand. Adaequatio reprae-
sentativa, Uitbeeldende adaequaat-
heid.

ADAEQUATUS : Adaequaat.
ADDUCERE : Naar toe brengen
(eucharistieleer).
ADDUCTIO : Naartoebrenging,
sanders, de transsubstantiatie

153 (eucharistieleer).
ADEPTIO : Bereiking .

ADHAERENTIA : Aanhangend-
!

heid, meyer 269.

ADHAERERE : Aanhangen, aan-
kleven, bijtreden, toetreden.
ADHAESIO : Vcrknochtheid, ge-
hechtheid, bijtrcding.

ADHAESIVE : Aanhangend, aan-
hangcnderwijze.
ADIACENTIA : Aangrenzendheid,
aanliggcndheid, bclcndendheid.
ADIUDICATIO : Aanbesteding
(recht).

ADIURATIO : Bezwering. Adiu-
ratio dcprecativa, Verzoekende be-

zwering. Adiuratio imperativa,
Bevelende bezwering.
ADMIRARI : 1. Bewondercn. — 2.

Zich verwondercn, bevreemd zijn.

ADMIRATIO : 1. Bewondering. —
2. Verwondering. Admiratio parit

scientam, Verwondering brengt weten-

schap voort.

ADOPTIO : Aanneming, potters i,

273, aanname, theol. sum. x,

544. Ex adoptione, Door aanneming,

QUAADVLIET III, 40. Adoptio pCT-

fecta, Volmaakte aanneming. Adop-
tio simplex, Gewone aanneming
(recht, dogmatiek).
ADOPTIVUS : Aangenomen.
ADORATIO : Aanbidding, potters
IV, 23. Adoratio principal/ter quidem

in interiori Dei reverentia consistit,

secundario autem in quibusdam corpora-

libus humililatis signis, s. thomas,
SUM. THEOL. II-II, Q. 84, A. 2, AD 2,

Aanbidding bedraagt op de eerste plaats

innerlijken eerbied poor God en op de

tweede plaats sommige uiterlijke iee-

kenen van ootmoed. — Adoratio
corporalis, Lichamelijke aanbid-

ding. Adoratio duliae, Heiligen-

vereering. Adoratio exterior, Uiter-

lijke aanbidding. Adoratio interior,

Innerlijke aanbidding. Adoratio la-

triae, Godsverecring. Adoratio
spiritualis, Geestelijke aanbidding.

ADQUIRERE : Verwerven, aan-

werven, verkrijgen, bckomen. Modi
adquirendi dominium, Wijzen van
verwerving, salsmans, recht.

plicht. 133. Modi derivati adqui-
rendi, Afgeleide wijzen van verwer-

ving, ibidem. Modi originarii ad-
quirendi, Oorspronkelijke wijzen

van verkrijging, ibidem. Modi pri-

maevi adquirendi, Oorspronkelijke
wijzen van verwerving (recht).
ADQUISITIO : Verwerving, aan-
werving, verkrijging, bekoming.
Qtiando aliquis adquirit id quod natura

propter ipsum fecit, est naturalis adqui-

sitio, S. THOMAS, COMM. IN I POLI-

adulatio — 15 — aequivocatio

tic, lect. 6, Wanneer iemandverkrijgt

wat de natuur poor hem tot stand bracht,

dan heet yulks natuurlijke aanwerping.—
Adquisitio haereditatis, Bekoming
der erfenis. Adquisitio haereditatis
directa, Erfenisbekominguit dehand.
Adquisitio haereditatis fideicom-
missariae, Erfenisbekoming over
de hand, (recht).
ADULATIO : Vleierij.

ADULTER : i. Zst. nw. : Echt-
breker. — 2. Bvl. nw. : Overspelig
(huwelijk).
ADULTERARE : Echtbreken,over-
spel doen (huwelijk).
ADULTERINUS : Overspelig (hu-
welijk).
ADULTERIUM : Echtbreuk,
quaadvliet ii, 1 5 2, overspel, DE
SMET 57 (HUWELIJK).
ADVENTITIUS : Bijkomend.
ADVENTUS : i. Komst (dogma-
tiek). — 2. Adventtijd (liturgie).

ADVERTENTIA : Aandacht, be-
wustheid. Advertentia plena, Vol-
ledige bewustheid.
AEMULATIO : IJverzucht, pot-

ters v, 30, wedijver.
AEQUALIS : Gehjk, even groot.

AEQUALITAS : Gelijkheid, van
hoogstraten i, 313. Evengroot-
heid, meyer 270. Aequalitas relatio

quaedam est, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 42, a. 1, arg. 4, Gelijkheid %egt

betrekking, theol. sum. ii, 348. —
Ad ... aequalitatem requiritur diversitas

substantiae, s. thomas, comm. in x
metaphys. lect. 4, Gelijkheid onder-

stelt verschillende ^elfstandigheden. —
Qitantitas fundat rerum aequalitatem

et inaequalilatem, De gelijkheid en on-

gelijkheid der dingen berust op de hoe-

grootheid. — Unum in quantitate causat

aequalitatem et unum in qualitate

similitudinem, s. thomas, sum. c.

gent, iv, 14, Eenheid wat betrejt

de hoegrootheid brengt gelijkheid terveeg,

eenheid wat betreft de hoedanigheid

integendeel gelijkenis. — Aequalitas
absoluta, Volstrekte gelijkheid.

Aequalitas aequiparantiae, Ge-

lijkheid tusschen twee wezens wat
het geheel en wat de dcelen betreft.

Aequalitas aliqualis, Beperkte ge-
lijkheid. Aequalitas arithmetica,
Telkundige gelijkheid. Aequalitas
continentiae, Gelijkheid van in-

houd. Aequalitas dimensionis, Ge-
lijkheid van afmetingen. Aequa-
litas extensionis, Gelijkheid van
uitgebreidheid. Aequalitas geome-
trica, Meetkundige gelijkheid. Ae-
qualitas proportionis, Gelijkheid
van verhouding, theol. sum. x, 144.

Aequalitas quantitatum, Hoe-
grootheidsgelijkheid. Aequalitas
secundum quid, Beperkte gelijk-

heid. Aequalitas simpliciter, Vol-
strekte gelijkheid. Aequalitas vir-

tutum, Gelijkheid der deugden.
AEQUALITER : Op gelijke wijze,

gclijkcrwijze.

AEQUIPARANTIA : Evcngelijk-

hcid.

AEQUIPOLLENS : Gelijkwaardig.

AEQUIPOLLENTIA : Gelijk-

waardigheid.
AEQUIPOLLERE : Gelijkwaardig
zijn.

AEQUIPROBABILISMUS : Aequi-
probabilisme.

AEQUITAS : Billijkheid, potters,
v, 125, quaadvliet ii, 105. Aequi-
tas moralis, Zedelijke billijkheid.

Aequitas naturalis, Natuurlijke

billijkheid.

AEQUIVALENS : Gelijkwaardig,

janssens, het mysterie der ver-
lossing 133.
AEQUIVALENTIA : Gelijkwaar-

digheid, potters iv, 240.

AEQUIVOCATIO ; Gelijknamig-

heid, van benthem i, 10, naamge-
lijkheid, meerzinnigheid, wisseldui-

digheid, wisselzinnigheid, gezelle
118, dubbelzinnigheid, (Tgd UNI-
VOCATIO, Eenzinnigheid). —
Aequipocatio inducitut ex diversaforma
significata per nomen, non autem ex di-

persitate suppositions, %. thomas, sum.

C. gent, rv, 49, Meerzinnigheid

komt poor wanneer een^elfde woord per-



aequivoce
— 16 — aetemitas

schillende vormen te kennen geeft, niet

uit verschillende plaatsbekleeding. —
Infetiorum diversa ratio non facit

aeqtiivocationem superiorum, Verschei-

denheid onder de tagere soortbegrippen

brengt geen meervgnnigheid mee
onder de hoogere soortbegrippen. —
Diversa ratio minus communium non

facit aequivocationem in magis com-

mttni, s. thomas, sum. theol. i,

q. 29, A. 4, ad 4, Een begripsverschil

in bet minder algemeene veroor^aakt

geen dubbel^innigheid wanneer het gaat

over iets dat meer algemeen is, theol.

sum. 11, 69.— Aequivocatio dialec-

tica, Redekundige meerzinnigheid,

eigenlijke meerzinnigheid. Aequi-
vocatio physica, Physische meer-

zinnigheid, oneigenlijke meerzin-

nigheid (denkleer).

AEQUIVOCE : Gelijknamig, meyer
271, dubbelzinnig, de groot, den-
kers van onzen tijd 55, meerzin-

nig, wisselduidig, wissclzinnig, ge-

zelt.f. 118, (Tgd UiNIVOCE, Een- I

zinnig) (denkleer).
AEQUIVOCUS : Gelijknamig,

meyer 266,dubbelzinnig,THEOL. sum.

1, 96-97, ongelijksoortig, ibidem,

134, wisselduidig, wisselzinnig, ge-

zelle 118, mcerzinnig, (Tgd UNI-
VOCUS, Eenzinnig). — Univoco-

rum est omnino eadem ratio,

aequivocorum est omnino ratio diversa,

in analogicis vera oporlet, quod nomen

secundum unam significationem accep-

tum ponatur in definitione eiusdem no-

minis secundum alias significationes

accepti, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

q. 13, a. 10, C, Terwijl het begrip,

dat aan de een^innige namen beant-

tvoordt, volstrekt het\elfde is, ^i/'n de

begrippen van de dubbehinnige geheel

verschillend; bij de deelsgelijkende echter

moet de naam, in een van ^ijn beteeke-

nissen genomen, in de bepaling vallen

van den^elfden naam, in ^ijn andere

beteekenissen verstaan, theol. sum.

I, 350. — Aequivocus a casu, Ge-
lijknamig zonder meer, meerzin-

nig zonder meer, dubbelzinnig zon-

der meer, ongelijksoortig zonder
meer, wisselduidig zonder meer. Ae-
quivocus a consilio, Gelijknamig in

een bepaald opzicht, meerzinnig in

een bepaald opzicht, dubbelzinnig in

een bepaald opzicht, ongelijksoor-

tig in een bepaald opzicht. Aequi-
vocus secundum quid, Gelijkna-

mig in een bepaald opzicht, meer-

zinnig in cen bepaald opzicht, dub-

belzinnig in een bepaald opzicht,

ongelijksoortig in een bepaald op-

zicht, wisselduidig in een bepaald

opzicht. Aequivocus simpliciter,

Gelijknamig zonder meer, meer-

zinnig zonder meer, dubbelzinnig

zonder meer, ongelijksoortig zonder
meer, wisselduidig zonder meer.

(denkleer).
AEQUUS : i. Gelijk. Ex aequo, Op
gelijkcn voet.— 2. Billijk. Ex aequo
et bono, Naar billijkheid, neder-
landsche juristen-vereeniging

16.

AESTHETICA : Schoonheidsleer.

AESTIMATIO : Schatting. Aesti-

matio communis, Algemeene
schatting, potters iv, 248. Aesti-

matio falsa, Vcrkeerde schatting.

Aestimatio vera, Juiste schatting.

AESTIMATIVA : Schattingsvermo-

gen (zielkonde).
AETERNITAS : Eeuwigheid. Trig

... nomina {aetemitas, tempus et aevum)

significant durationem qtiandam, s. Tho-

mas, comm. in 1 sentent. d. 19,

q. 2, A. i, sol., De drie woorden

eeuwigheid, tijd en beperkte eeuwigheid

geven een soort van dtiur te kennen. —
Aetemitas ... est interminabilis vitas

tota simul et perfecta possessio,

boethius, v de consolat. philos.

prosa 6, Eeuwigheid komt hierop neer,

op onverdeelbare en volkomen wi/\e

onbeperkt leven te genieten. — Ex
duobus notificatur aetemitas. Prima ex

hoc quod id quod est in aeternitate est

interminabile, idest principio et fine

carens, ut terminus ad utrumque refe-

ratur. Secundo per hoc quod ipsa

aetemitas successione caret, « tota

aeternus — 17 — affinitas

simul* exsistens, s. thomas, sum.
theol. i, q. 10, a. i, c.. Twee ken-

merken behooren ... tot het begrip

eeuwigheid : ten eerste, dat het eeuwige

onbegrensd is, d. i. begin noch einde

heeft : het begin toch kan evengoed een

grens genoemd worden als het einde.

Ten tweede, dat de eeuwigheid geen op-

eenvolging kent, maar in haar geheel

tegelijk bestaat, theol. sum. i, 194.
— Aetemitas ... tota simul exsistens

ambit Mum tempus, s. thomas, sum.
theol., 1, q. 14, a. 13, c., De
eeuwigheid bestaat geheel en al tegelijk

en omvat heel den tijd, theol. sum. i,

417. — Ratio aeternitatis consequitur

immutabilitatem, sicut ratio temporis

consequitur motum, s. thomas, sum.
theol. 1, q. 10, a. 2, c., Het be-

grip « eeuwigheid » volgt nood^akelijk

op onveranderlijkheid, gelijk tijd op

beweging. — Aetemitas et nunc aeter-

nitatis non differunt re, sed ralione

tantum, s. thomas, comm. in i

SENTENT. D. 19, Q. 2, A. 2, SOL.,

Tusschen de eeuwigheid en een oogenblik

van de eeuwigheid is er geen werkelijk,

maar alleen een begripsonderscheid. —
Aetemitas divina, Goddelijke
eeuwigheid. Acternitas participata,
Bedeelde eeuwigheid, meegedeelde
eeuwigheid, ten deel gekregen eeu-

wigheid, dcclachtig geworden eeu-

wigheid.
AETERNUS : Ecuwig. Ab aeter-

no, Van eeuwigheid, beysens,
natuurphilosophie 300. Aeternus
participative, Eeuwig door deel-

hebbing, met eeuwigheid bedeeld.

Aeternus secundum quid, Eeuwig
in een of ander opzicht. Aeternus
simpliciter, Volstrekt eeuwig, on-

beperkt eeuwig, eeuwig zonder
meer.
AETIOLOGIA : Oorzakelijkheids-
leer.

AETIOLOGICUS : Oorzakelijk. Zie
SENSUS, Zin (schriftuur).
AEVITERNITAS : Onvolmaakte I

eeuwigheid.
AEVITERNUS : Aan onvolmaakte

eeuwigheid deelachtig, onder de on-
volmaakte eeuwigheid vallend, op
onvolmaakte wijze eeuwig. — In
aeviternis non differ(..)t esse vel fuisse

vel futurum esse, s. thomas, sum.
THEOL. I, Q. 10, A. 5, ARG. 3, Voor
de we^ens die onder de onvolmaakte

eeuwigheid vallen sjjn %.ijn, geweest yijn

en fallen %ijn het^elfde. — Esse
omnium aeviternorum mensur{d)tur esse

primi aeviterni, s.thomas, sum. theol.
1, q. 10, a. 6, c, Het ^ijn van alle

onder de onvolmaakte eeuwigheid vallen-

de we^ens wordt gemeten door het %i/n

van het eerste onder de onvolmaakte

eeuwigheid vallende we^en.

AEVUM: Onvolmaakte eeuwigheid.
Aevum nihil aliud erit quam aeternitatis

participatio, s. thomas, v qu. quod-
libet. a. 7, c, De onvolmaakte

eeuwigheid is niels anders dan een ten

deel gekregen eeuwig %ijn. — Aevum
differt a tempore et ab aetemitale sicut

medium exsistens inter ilia, s. thomas,
sum. theol. i, q. 10, a. 5, c, Onvol-

maakte eeuwigheid verschilt %powel van

den tijd als van de eeuwigheid en staat er

tusschenin (engelenleer).
AFFABILITAS : Minzaamheid,
potters v, 125, vriendelijkheid,

de groot, het leven van den h.

thomas van aquino 2 5 5 (moraal-
theologie).
AFFECTATIO : Gezochtheid.
AFFECTIO : Gemoedsaandoening,
vogels 11, 252, gemoedsbeweging,
genegenheid.
AFFECTUS : i. Gemoedsaandoe-
ning, potters v, 81, genegenheid,
theol. sum. x, 441, gemoedsbe-
weging, gemoedsstreving. Ex affec-

tu hominis trahitur mens ehis ad in-

tendendum his, ad quae afficitur,

s. thomas, sum. theol. ii-ii, q. i 66,

A. 1, ad 2, De genegenheid van een

mensch brengt s>ijn geest er toe die

dingen waaraan hij hecht te beschou-

wen. — 2. Gemoed.
AFFINIS : Aangehuwd, potters vn,
103, aanverwant (huwelijk).
AFFINITAS : i. Verwantschap,

15



ajjirmatio
— 18 — agens

vocling. Summum inferioris ordinis

affinitatem habet cum ultimo superioris,

S. THOMAS, SUM. THF.OL. I, Q. 108,

A. 6, c, De hoogst staande we^ens uit

een lagere orde raken aan de laagst

s/aande we^ens uit de hoogere orde. —
2. Aanverwantschap, potters vii,

103, QUAADVLIET III, 1 3 2, BURGER-

LIJ K wetboek i, 43, zwagerschap,

POTTERS VII, 103 (HUWELIJK).

AFFIRMATIO : Bevestiging, be-

aming (Tgd NEGATIO, Ontken-

ning; _ PRIVATIO, Beroofdheid;

—REMOTIO, Verwijdering). Ajjir-

matio est emmtialio alicuius de aliquo,

ARISTOTELES, PERIHERMENEIAS C.

6; 17, a, 25, De bevestiging is het

^eggen van lets aangaande iets. —
Ajjirmatio naturaliter (est) prior ne-

gatione, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 122, a. 2, ad 1, Van nature uit

homt de bevestiging voor de ontkenning.

— Oportet ... si negatio est causa

negationis, quod ajjirmatio sit causa

affirmationis, s. thomas, comm. in

1 analyt. poster, lect. 24, n° 3,

Valt de oorzaak der ontkenning in

ontkenning te \oeken, dan is beves-

tiging oorzaak van de bevestiging.

— Requiritur ad contradictionem primo

quod ajjirmatio et negatio sint eiusdem

praedicati, s. thomas, comm. in i

PERIHERMENEIAS LECT. 9, N° 8,

Tegenspraak vergt dat het bevestiging

en ontkenning om een sulfide geyegde

te doen %ij. — Quando ajjirmatio est

vera tunc negatio est falsa, s. thomas,

COMM. IN IV METAPHYS. LECT.

8, Is de bevestiging waar, dan is de

ontkenning onwaar. (denkleer).

AFFIRMATIVE : Bevestigender-

wiize.

AFFIRMATIVUS :
Bevestigend,

beamcnd.
AGENS : i. Ww. Werkend, hande-

lend. — 2. Zst. nw. Doener, meyer

272; dader, janssens, het mensch-
GEWORDEN woord 171, wcrkende
oorzaak (Tgd PATIENS, Lijder).

Agens ex iota potentia prodttcit optime,

De dader die met •%ijn heele vermogen
\

werkt werkt ook op de voortreffeiijkste

wj%e. — Agens estnobilius patiente, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 79, A. 2,

arg. 3, Degene die bandelend optreedt

is voortreffelijker dan degene die onder-

gaat. — Omne agens ag(i)t in quantum

actu est, s. thomas, sum. c. gent, i,

73, Bike dader bandelt in ^pover hij

metierdaad is. — Agens ... agit per

suamformam et nonper suam maleriam,

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA

lect. 24, De dader werkt door t^ijn

vorm en niet door het stoffelijk aandeel

in hem. — Omnia agentia necesse est

agere propter finem, s. thomas, sum.

theol. 1-11, Q. 1, a. 2, c, Elken

dader moet het bij het handelen om
een doe/ te doen %ijn. — Omne agens

agit propter bonum, Elke dader heeft

bij het handelen iets goeds voor. —
Omne agens agit sibi simile, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 3,

arg. 2, Ieder werkend tve^en brengt

%ijns gelijke voorl, theol. sum. i, 68.

— Agens ad hoc agit, ut similitudi-

nem suam in aliud inducal, s. tho-

mas, QU. DISP. DE ANIMA A. 1 3, C, De

dader beoogt bij het handelen een ander

sjjn gelijkenis in te storten. — Ali-

quad' agens, in quantum sua virtute

producit aliquant formam, ad quam

sequitur corruptio et defectus, causat

sua virtute illam corruptionem et defec-

tum, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 49,

A. 2, c, In %pover een dader door eigen

kracht een vorm tot stand brengt waarop

het teniet gaan en in gebreke blijven van

een ander vorm volgt, brengt hij ook die

vernietiging en dat in gebreke blijven

teweeg. — Ouodcumque agensest praesens

tantum uni suorum ejfectuum. s.

THOMAS, SUM. C. GENT. Ill, 68,

Elke dader staat alleen met een

onder ^ijn uitwerkselen in verbinding. —
Non datur agens sine patiente, Niets

kan- bandelend optreden ponder dat iets

anders ondergaat. — Ex qualibet par-

ticulari operalione propria tola virtus

agentis demonstratur, Aan elke af\on-

derlijke eigen handeling blijkt de heele

kracht van den dader. — Agens unum.

agens — 19 — agens

in quantum est unum, immediate non
producit nisi unum, Een dader kan,
in %oover hij ein is, rechtstreeks alleen

een uitwerksel teweeg brengen. — Agens
aequivocum, Gelijknamig doener,
ongelijksoortige werkende oorzaak.
Agens analogicum,DeelsgeIi

j
kende

dader. Agens artificiale, Kunst-
matige wcrkende oorzaak. Agens
consubstantiale, Medezelfstandige
werkende oorzaak. Agens contrac-
tum, Beperkt dader. Agens cor-
porale, Lichamelijke werkende oor-
zaak. Agens corporeum, Licha-
melijke werkende oorzaak. Agens
creatum, Geschapen werkende oor-
zaak. Agens deficiens, In gebreke
blijvend dader. Agens divinum,
Goddelijke werkende oorzaak. A-
gens exterius, Uiterlijke werkende
oorzaak. Agens finitum, Eindige
werkende oorzaak. Agens irame-
diatum, Onmiddellijk werkende
oorzaak. Agens imperfectum, On-
volmaakte dader. Agens incorpo-
reum, Onlichamelijke werkende
oorzaak. Agens indeterminatum,
Onbeperkte werkende oorzaak.
Agens inferius, Lagere werkende
oorzaak. Oportet ... quod actio

inferioris agentis non solum sit ab
eo per virtutem propriam, sed per
virtulem omnium superiorum agentium,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill, 70,
De handeling van een lagere werkende

oorzaak komt niet alleen dank %ij de

kracht eigen aan laatstgenoemde, maar
ook door toedoen van de kracht van alle

hoogere werkende oor\akenvan haarvoort.— Agens instrumental, Werk-
tuigelijk werkende oorzaak. Agens
insufficiens, Ontoereikendc wer-
kende oorzaak. Agens intellectua-
le, Verstandelijke werkende oor-
zaak. Agens interius, Innerlijke
wcrkende oorzaak. Agens mate-
riale, Stoffelijke werkende oorzaak.
Agens minus principale, Minder
voornaam dader. Agens naturale,
Natuurlijke dader. Agens organi-
cum, Bewerktuigde werker. Agens

particulate, Bizondere werker. Si
consideremus supposita agentia, quodli-

bet agens parliculare est immediatum
ad suum effectum. Si autem considere-

mus virtutem qua fit actio, sic virtus

superioris causae erit immediatior ef-
fectui quam virtus inferioris, s. tho-
mas, QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3,
A. 7, c, Goat het om de verschillende

daders, dan staat eIkeaf•ponderlijke dader
in onmiddellijke verbinding met %ijn

uitwerksel; gaat het integendeel om de

kracht waardoor de handeling geschiedi,

dan staat de kracht van een hooger oor-

zaak op rechlslreekscber wij^e met het

uitwerksel in verbinding dan weI de^e van
een lagere oorzaak. — Agens perfec-
tum, Volmaakte dader. Agens phy-
sicum, Physische dader. Agens pri-

marium, Hoofddader, hoofdwerker,
voornaamste doener. Agens pri-
mum, Eerste doener. Omne agens,

excepto primo agente, insuo opere indiget

subiecto, quod sit susceptibile suae actio-

nis, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q.

115, A. 1, arg. 2, Met ttitvondering

van den eersten dader heeft elke dader

bij het handelen een subjekt noodig dat

%ijtt inwerking %al ontvangen. — Agens
principale, Voornaamste werkende
oorzaak, hoofddader, de cock,
OVER DE MENSCHELIJ KE DADEN 46.

Virtus principalis agentis habet perma-
nens et compieturn esse in natura, s.

THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 62, A.

4, c, De kracht van de bewerkende
oorzaak is van duur-^amen aard en

volkomen, thf.ol. sum. xxii, 70. —
Agens propinquum, Nabije werker.
Agens proprium, Eigen werkende
oorzaak. Agens proximum, Naaste
werker. Agens remotum, Afge-
legcn werkende oorzaak. Agens
secundarium, Ondergeschikte wer-
ker. Agens sufficiens, Volstaande
werker. Agens superius, Hooger
werker. Agens supernaturale, Bo-
vennatuurlijke werker. Agens su-
premum, Hoogste werker, opper-
ste werker, hoogste werkende oor-
zaak. Agens universale, Algemeene



agere — 20 — aliqualis

werker. Agens univocum, Een-

namig, eenzinnig, eensduidig, ge-

lijksoortig werker. Agens volun-

tarium, Willijk werker.

AGERE : 1. Handelen, doen. Agere

sequitur ad esse in actti, s. thomas, sum.

c. gent, in, 69, De handeling volgt

op het metierdaad %ijn. — Nihil agit,

nisi secundum quod est actu, s. thomas,
sum. theol. i, Q. 76, a. 1, c, Niets

handelt behalve in %pwer het metterdaad

is. — Agere non est accidentium, sed

substantiarum, s. thomas, comm. in

III SENTENT. D. 28, q. I, A. I, C,

Niet de bijkomstigheden, maar de %elf-

standigheden %ijn het die handelen. —
Nihil agit nisi secundum suam spe-

ciem, s. thomas, sum. c. gent, ii, 49,

De werking van een we^en reikt nooit

verder dan %ijn soort. — Eiusdem est

posse et agere, Kunnen en doen gaan

op het^elfde weyen terug. — 2.

Doen, handelen (innciiijk han-

delen) (Tgd FACERE, Maken).

Agere autem est actus permanens in

ipso agente, sicut videre, velle et huius-

modi, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

q. 57, A. 4, c, De handeling blijft

in hem die handelt, spools te v(ien, te

willen en dier meer. — 3. Tot stand

brengen, voltrekken. — 4. Tot han-

delen aanzetten, in beweging bren-

gen. Sicut ... influere causae efficients

est agere, ita influere causae flnalis est

appeti et desiderari, s. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 22, A. 2, C,
Zooals de werking van de werkende

oor^aak hierop neerkomt in beweging te

brengen, %oo komt de werking van de

doeloor^aak hierop neer, begeerd en ver-

langd te warden. - Virtus causae pri-

mae prius agit in causatum et vehemen-

tius ingreditur in ipsum, s. thomas,
QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3, A. J, C,
De kracht van de eersle oor^aak werkt

het eerst en ook het hevigst op het

uitwerksel in. — Nihil agit in seipsum,

Niets werkt op %ich %elf in. — Nihil

agit in distans, Niets werkt op a/stand

in. — Irrationalia magis aguntur ad

operandum, quam seipsa agant, s. tho-

mas, sum. c. gent. 11, 76, Onredelijke

weyens warden eerder tot handelen gedre-

ven, dan %e sjch %elf er toe brengen. —
Omnia quae agunt vel naturaliter vel

voluntarie, quasi propria sponte perveni-

unt in id ad quod divinitus ordinantur,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. IO3, A.

8, c., Alle we^ens die of natuurnood-

%akelijk of door htm eigen wil handelen,

komen als uif eigen beweging tot dat

waarop %e door God gericht werden.

AGGENERARE : Aantelen.

AGGENERATIO : Aanteling. Ag-
generatio ab extrinseco, Aanteling

van buiten uit. Aggeneratio ab
intrinseco, Aanteling van binnen

uit.

AGGRAVANS : Bezwarcnd (mo-

raaltheologie).
AGGREGATUM : Opeenhoping.
AGIBILE : Te stellen, te verrichten

handeling. Agibilia, Daden. Pru-

dentia ... (est) recta ratio agibilium, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 56,

A. 2, arg. 3, Voor^ichtigheid is de

juiste maatstaf der daden.

AGIBILIS : Docnbaar.

AGILITAS : Snelheid, potters hi,

314, vlugheid. Corporis gloriosi sunt

quatuor dotes, ... scilicet impassibilitas,

agilitas, sublilitas et claritas, s. tho-

mas, sum. theol. hi, Q. 45) A - x »

arg. 3, Het verheerlijkte lichaam heeft

vier eigenschappen : en wel onlijdelijkheid,

vlugheid, doordringbaarheid en glans

THEOL. SUM. XXI, 48 1.

AGNOSTICISMUS : Agnosticisme.

ALIENANTER : In oneigenlijken

zin.

ALIENARE : Vervreemden, over-

dragen.

ALIENATIO : Vervreemding, over-

dracht, oneigenlijkmaking van de

plaatsbckleeding (denkleer).

ALIENUS : Oneigen.
ALIETAS : Andersheid.
ALIQUALIS : Zeker. Omne ... quod

est totaliter aliquale, est essentialiter ta-

le, S. THOMAS, COMM. IN DE DIVINIS

NOMINIBUS C. 4, LECT. 1 4, Wat

I
over %ijn geheel beschouwd iels be-

aliqualiter — 21 — altruismus

paalds is is ^idks door %ijn we^enheid.

ALIQUALITER : Eenigszins, eeni-

germate.
ALIQUIS : lemand.
ALIQUID : lets. Hoc, quod sic dicitur

aliquid et alicui, ut caro et carni esse,

idem est « in quibusdam » id est in his,

quae sunt a materia separata, s. tho-
mas, COMM. IN III DE ANIMA LECT. 8,

Wat iets is en dit waardoor het ^ulks
is, — aldus vleesch en dit waardoor
het vleesch is, — %ijn bij sommige
we^ens, bij diegene namelijk die van

de stof werden afgescheiden, het^elfde.

(metaphysiek).
ALIUS : Ander.
ALLEGORIA : Zinnebeeld, voort-
gezette vergelijking. Zie SENSUS,
Zin (schriftuur).
ALLEGORICE : Zinnebeeldig. Zie
SENSUS, Zin (schriftuur).
ALLEGORICUS : Zinnebeeldig.
Zie SENSUS, Zin (schriftuur).
ALLICERE : Aanlokken, vogels
11, 185, aantrekken.

ALLOTROPIA
; Scheikundige ver-

anderlijkheid (scheikunde).
ALLOTROPUS : Scheikundig ver-

anderlijk.

ALTER : 1. Ander. — 2. Vcrschil-
lend. Alter secundum accidens,
Verschillend naar de bijkomstighe-
den. Alter genere, Verschillend
van aard.

ALTERABILIS : Veranderlijk in

zijn hoedanigheden.
ALTERANS : De hoedanigheden
van iets wijzigend. Primum alterans

est non alterattim, s. thomas, comm.
IN III SENT. D. 27, Q. I, A. 3, C, Het
eersie hoedanigheden wijzigend weyen is

niet aan hoedanigheidsverandering onder-

hevig.

ALTERARE : i. Ovg. : De hoeda-
nigheden van iets wijzigen.— 2. On-
ovg. : Veranderen wat de hoeda-
nigheden betreft. Omnia, quae al-

terantur, alteranlur secundum qualitates

sensibilis, et per consequens Mis solum
competit alterari, quae per se patiuntur
ab huiusmodi qualitatibus, s. thomas,

COMM. IN VII PHYSIC LECT. 5, N° I,

Alles wat naar %ijn hoedanigheden ver-

andert verandert naar %ijn sjnnelijke

hoedanigheden en %po km alleen wat
voor dergelijke hoedanigheden vatbaar is

hoedanigheidsverandering ondergaan.

ALTERATIO : Hoedanigheidsver-
andering, wijziging van hoedanig-
heden. Alteratio est, quando manet
idem subiectum sensibile, scilicet quando
nulla transmutatione in eius substantia

facta fit transmutalio in passionibus
eius, scilicet in qualitatibus ipsius, s.

THOMAS, COMM. IN I DE GENERATIONE
ET CORRUPTIONS, LECT. 10, N° 2,

Hoedanigheidsverandering is er wanneer
het ^intuigelijk subjekt het^elfde blijft,

dit is wanneer, terwijl %ijn yelfstandig-

heid ongewij^igd blijft, %ijn hoedanig-

heden verandering ondergaan. — Alte-
ratio prima et per se est in qualitatibus

tertiae speciei, mediantibus quibus ex
consequent! fit alteratio etiam in aliis,

s. thomas, ibidem, Op de eerste

plaats en uit den aard der %aak betreft

hoedanigheidsveranderingde hoedanigheden

van de derde soort, op bijkomstige wij^e

echter en mits bemiddeling van sommige
hoedanigheden doet^e %ich ook in de andere

soorten voor.— Non est...{substantialis

formae)propria actio disponere materiam,
quia hoc fit per alterationem, ad quam
sufficiuntformae accidentales, s. thomas,
sum. c. gent, in, 69, De ^elfstandige

vorm heeft niet voor tank de stofgeschikt
te maken, dit toch geschiedt door hoeda-

nigheidsverandering en daartoe volstaan

de bijkomstige vormen. — Alteratio
accidentalis, Bijkomstige hoedanig-
heidsverandering. Alteratio-Actio,
Wijziging van hoedanigheden. Alte-
ratio corruptiva, Verwording van
hoedanigheden. Alteratio-Passio,
Verandering van hoedanigheden.
Alteratio qualitatis, Hoedanigheids-
verandering. Alteratio simplex,
Enkelvoudige hoedanigheidsveran-
dering.

ALTERATIVUS : Wijzigend.
ALTERITAS : Andersheid.
ALTRUISMUS : Altruisme.



amare analogatum

AMARE : Beminnen, liefhebben.

Amare est velle bonum alicui, s. Tho-
mas, QU. DISP. DE MALO Q. 8, A. I,

ad 19, Beminnen komt hierop neer een

antler goed te willen.

AMBITIO : Eerzucht, potters v, 21.

AMICITIA : Vriendschap. Amicitia

in quadam aequalitate consistit, s. THO-
MAS, Sum. C. gent, in, 124, Vriend-

schap bestaat in een %ekere gelijkheid.

— Communicatio duorum in eo quod

expedit utrique est ratio amicitiae, s.

THOMAS, COMM. IN I POLITICORUM
lect. 4, De jveder^ijdsche mededeeling

door ttvee menschen van mat beide moet

ten goede kowen is bet we^en der vriend-

schap. — Amicitia caritatis, Bo-

vennatuuriijke vriendschap. Ami-
citia civilis, Burgerlijke vriend-

schap. Amicitia cognata, Blocdver-

•wantschapsvricndschap. Amicitia
coniungalis, Echtelijke vriend-

schap. Amicitia domestica, Huise-

lijke vriendschap. Amicitia imper-
fecta, Onvolmaakte vriendschap.

Amicitia naturalis, Natuurlijke

vriendschap. Amicitia paterna,

Ouderlijke vriendschap. Amicitia
perfecta, Volmaakte vriendschap.

Amicitia politica, Burgerlijke

vrienschap.

AMOR : 1. Liefde (als hartstocht).

(Tgd ODIUM, Haat). Amor ami-
citiae, Liefde van vriendschap, pot-

ters v, 164. Amor angelicus, Liefde

der engelcn. Amor animalis, Dier-

lijke liefde. Amor benevolentiae,

Welwillende liefde, potters v, 164,

goedgunstige liefde. Amor carita-

tis, Goddclijke deugd van liefde.

Amor communiter dictus, Liefde

in gewonen zin. Amor compla-
centiae, Liefde van welbehagen.
Amor concupiscentiae, Begeeren-
de liefde, zelfzuchtige liefde, craey-
nest 266. Amor desiderii, Be-

gcerende liefde, zelfzuchtige liefde,

ibidem. Amor divinus, Goddelijkc

liefde. Amor efficax, Werkdadige
liefde. Amor extaticus, Verruk-

kende liefde. Amor filialis, Zoon-

lijke liefde, kinderlijke liefde. Amor
gratuitus, Onbaatzuchtige liefde.

Amor imperfectus, Onvolmaakte

liefde. Amor initialis, Aanvangen-

de liefde. Amor inordinatus, On-
geregelde liefde. Amor intellec-

tualis, Verstandelijke liefde. Amor
mercenarius, Gehuurde liefde,

baatzuchtige liefde. Amor na-

turalis, Natuurlijke liefde. Amor
otiosus, Werkelooze liefde. Amor
perfectus, Volmaakte liefde. Amor
rationalis, Redelijke liefde, pot-

ters vii, 150. Amor sensibilis,

Zinnclijke liefde. Amor sensitivus,

Zinnelijke liefde, potters vii, 150.

Amor socialis, Maatschappelijke

liefde. Amor spei, Begeerende
liefde. Amor spiritualis, Geeste-

lijke liefde. Amor unionis, Ver-
eenigende liefde. — 2. Liefde (als

dcrde persoon van de Heilige Drie-

vuldighcid). Nomen amoris in divinis,

... secundum quod personaliter sumitur,

est proprium nomen Spiritus Sancti, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 37, A. I,

c, In ^oover %e pan een persoon ge^egd

wordt, is de benaming « liefde n een

eigen benaming van den Heiligen Geest,

theol. sum. 11, 221. — Amor per-

sonalis, Persoongeworden liefde.

AMPHIBOLOGIA : Dubbelzinni-

ge uitdrukking (denkleer).

AMPLIATIO : Uitbreiding der

plaatsbekleeding (denkleer).

ANAGOGIA : Tenhemelwijzing.

Zie SENSUS, Zin (schriftuur).

ANAGOGICUS : Tenhemel wij-

zend. Secundum ... quod ea quae in

Christo sunt facta, vel in his quae

Christum significant ... significant ea

quae sunt in aeterna gloria, est sensus

anagogicus, S. thomas, sum. theol. i,

q. 1, a. 10, c, De ten kernel wijzende

zin bestaat hierin, dat hetgeen in Chris-

tus is geschied of in dat waardoor

Chtistus wordt aangeduid, wat tot de

eeuivige heerlijkheid behoort te kennen

geeft. Zie SENSUS, Zin (schrif-

tuur).

ANALOGATUM : Het deelsgelijke,

analogia — 23 — anima

het deelsgelijkende. Analogatum
minus principale, Het onderge-
schikt deelsgelijkende. Analogatum
principale, Het voornaamste deels-

gelijke, het voornaamste deelsgelij-

kende. Summum analogatum,
Grondzin, platenburg, zedenleer
42, grondbeteekenis, ibidem, 't

hoogste deelsgelijke.

ANALOGIA: Deelsgelij kheid,deels-

gelijkendhcid. Secundum analo-
giam, Op deelsgelijkende wij-
ze. Analogia attributionis, Deels-
gelijkheid door toekenning. Ana-
logia extrinseca, Uiterlijke deels-

gelijkheid. Analogia intrinseca,

Innerlijke deelsgelijkheid. Analo-
gia naturalis, Natuurlijke deels-
gelijkhcid. Analogia nominalis,
Woordelijke deelsgelijkheid. Ana-
logia proportionalitatis, Deels-
gelijkheid door onderlinge even-
redigheid. Analogia proportio-
nalitatis impropriae, Deelsgelijk-

heid door oneigenlijke onderlin-
ge evenredighcid. Analogia pro-
portionalitatis propriac, Deelsge-
lijkheid door eigenlijke onderlinge
evenredigheid. Analogia propor-
tionis, Deelsgelijkheid door even-
redigheid. Analogia realis, Wer-
kelijke deelsgelijkheid. Analogia
secundum esse, Zijnsdeelsgelijk-

heid, deelsgelijkheid naar het zijn.

Analogia secundum esse et inten-
tionem, Deelsgelijkheid naar zijn

en inzicht. Analogia secundum
intentionem tantum, Deelsgelijk-

heid naar het inzicht alleen (denk-
leer).

ANALOGICE ; Deelsgelijkend,
deelsgelijkenderwijze, in deelsgelij-

kenden zin.

ANALOGICUS : Deelsgelijkend,
craeynest 271, deelsgelijk.

ANALOGUM : Het deelsgelijke.

Analogum dividitur secundum diversos

modos, unde cum ens praedicetur analo-

gue de decern generibus, dividitur in

ea secundum diversos modos, s. tho-
mas, COMM. IN I SENTENT. D. 22,

Q- 1, a. 3, ad 2, Het deelsgelijke

wordt naar verschillende wijzen in.

gedeeld en zoo wordt het wezen, daar
het in deelsgelijkenden zjn van de
tien begripssoorten gezegd wordt, naar
de verschillende soorten van deelsgelijk-

heid in deze ingedeeld.

ANALOGUS : Deelsgelijk, deelsge-
lijkend. Analogus analogia attri-

butionis, Deelsgelijkend op grond
van toekenning. Analogus secun-
dum analogiam extrinsecam,
Deelsgelijkend op grond van uiter-

lijke gelijkenis. Analogus secun-
dum analogiam intrinsecam,
Deelsgelijkend op grond van inner-
lijke gelijkenis. Analogus analogia
proportionalitatis, Deelsgelijkend
op grond van onderlinge evenredig-
heid. Analogus analogia propor-
tionalitatis impropriae, Deelsge-
lijkend op grond van oneigenlijke
onderlinge evenredigheid. Analo-
gus analogia proportionalitatis
propriae, Deelsgelijkend op grond
van eigenlijke onderlinge evenre-
digheid. Analogus analogia pro-
portionis, Deelsgelijkend op grond
van evenredigheid.

ANALYSIS : Ontlcding.
ANALYTICE : Ontledenderwijze.
ANALYTICUS : Ontledend.
ANARCHISMUS : Anarchisme.
ANATHEMA ; Banvloek, kerkban.
Anathema sit, Bij z'j l» den ban.

ANESTHESIA : Gevoelsverdoo-
ving.

ANGELUS : Engel. Angelus cus-
tos, Engclbewaarder. Actio angeli

non est eius esse, neque actio alicuius

creaturae, s. thomas, sum. theol. i,

q. 54, a. 2, c, Met handelen van een

engel maakt evenmin als bij eenig ander
schepsel %ijn ?$n fit-— Angeli propin-
quiores sunt, secundum naturam in

qua creantur, ultimae perfectioni quam
animae, s. thomas, sum. c. gent, iv,

95, Naar de natuur waarmee zf ge-
schapen worden staan engelen dichter

bij de hoogste volmaaktheid dan %ielen.

ANIMA : Ziel. Anima est species



anima _ 24 — antma

specierum, De %iel is de wezenssoort

bij uitstek. — Anima ... id est ...

quo vivimus et quo sentimusca intellegi-

mus primo, aristoteles, ii de ani-

ma c. 2; 414, A, 12, De %iel is

bet eerste beginsel waardoor we leven

en voelen en verstaan. — Anima
est principitim vivendi in animalibus,

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. 3, De yiel is het levensbeginsel

der dieren. — Anima est principium

vivendi in plantis, ibidem, De %iel

is bet levensbeginsel der planten. — Cor-

pus non est actus animae, sed magis

anima est actus corporis, s. thomas,
COMM. IN II DE ANIMA LECT. 4, Niet

bet lichaam is poor de yiel verdaad-

werkelijkend beginsel, maar wel de met

voor bet lichaam. — Anima secundum

partem intelleclivam quandoque est in

potentia et quandoque in aclu, s.

THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 10, Naar haar verstandelijk aan-

deel beschouwd is de %iel mi eens in
\

aankg, dan weer in akt. — Anima quae
\

est in istis, actu quidem in unaquaque

planta est una, potentia vero plttres,

ARISTOTELES, II DE ANIMA C. 2; 413,

b, 18-20, Bij alle planten is de ^iel in

akt Sen, in aankg echter is %e veelvoudig.— Anima estforma corporis, s. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. I,

De t(iel is de vorm van bet lichaam. —
Licet anima habeat esse completum, non

tamen sequitur, quod corpus ei accidenta-

liter uniatur, s. thomas, qu. disp. de
anima A. 1, ad i, Hoewel de %iel

afzonderhjk beschouwd een volledig aan-

Zijn heeft, volgt daarom niet dat bet

lichaam alleen op bijkomstige wijze aan

de %iel wordt toegevoegd. — Haec sola

pars animae, scilicet intclkctiva, est in-

corruplibilis et perpetua, s. thomas,
comm. in hi de anima lect. 10,

Alleen bet verstandelijke aandeel der •%iel

is onvergankelijk en blijvend. — Duo-

bus ... dicinmr scire, quorum unum est

scientia et aliud est anima, s. thomas,
comm. in 11 de anima lkct. 4, Daar

zijn twee beginselen door toedoen ivaar-

van we, %ooals gezfgd wordt, kennen.

wetenschap namelijk en de %iel. —
Anima est quodammodo omnia, s. tho-

mas, SUM. THEOL. I, Q. 14, A. I, C,

De %iel is in een ^ekeren %in alles,

THEOL. SUM. I, 365. — Est ...

anima quodammodo omnia secundum

quod est sentiens et intellegens, s. tho-

mas, QU. DISP. DE ANIMA A. 1 3, C.,

In %pover gewaar wordt en verstaat is

de %iel in een %ekeren sjn alles. — Haec

est ultima perfectio adquam anima potest

pervenire, secundum pbilosophos, ut in

ea describatur totus ordo universi et cau-

sarum eius, s. thomas, qu. disp. de
veritate q. 2, A. 2, c, De uiterste

volmaaktheid waartoe, naar de wijsgee-

ren %eggen, een %iel komen kan beslaat

bierin, dat de heele verhouding van bet

beelal en van %ijn oor^aken in haar

iveerspiegeld wordt.—Anima non indiget

sensibilibus ad intellegendum secundum

suam naturam, sedper accidens, s. tho-
mas, QU. DISP. DE ANIMA A. 1 5, C,
De %iel heeft niet om haar geaardheid,

maar alleen om bijkomstige redenen bet

zintuigelijke noodig om te verstaan.

— Anima ... est de genere substan-

tiarum intelleclualium, quae non possunt

aliter intellegi prodire in esse nisi

per viam crcationis, s. thomas, sum.

c. gent. 11, 87, De %iel behoort

tot dat slag van verstandelijke ^elfstan-

digheden die niet anders dan door middel

van de schepping kunnen in bet aan-yijn

treden. — Anima... estin statu mutabili

quandiu corpori unilur, non atttem post-

quamfuerit a corpore separata, ibidem,

iv, 95, Zoo/ang de sjel met bet lichaam

vereenigd is, blijft ze in veranderlijken

toestand; dit houdt echter op %podra

Ze van bet lichaam gescheiden wordt. —
Anima anorganica, Onbewerk-
tuigde ziel. Anima bruta, Rcdcloo-

ze ziel. Cum animae brutorum anima-

lium per se non operentur, non {sunt)

subsistentes, s. thomas, sum. theol.

i, q. 75, a. 3, C, Daar de yiel der

redelooze dieren niet door %ich %elf ban-

delt, steunt ze niet op s>ich imf. —
Anima humana, Menschelijke ziel.

Nulla modo per seminis traductionem

anima — 25 — animal

anima bumana incipit esse, s. thomas,
sum. c. gent. 11, 86, De menschelijke

Ziel treedt in geen geval in het aansjjn

door de overdracht van het zaad. —
Anima humana est quaedam intellectualis

substantia, s. thomas, sum. c. gent.

11, 86, De menschelijke ziel is een ver-

standelijke \eljstandigheid.—Anima ...

bumana exit in esse per creationem a

Deo, ibidem, n, 87, De menschelijke

ziel vangt aan te zi/n> wanneer ze door

God geschapen wordt. — Anima
intellectiva, Verstandelijke ziel,

verstandelijk levensbeginsel. Anima
intellectualis dicitur esse quasi quidam

horizon et confinium corporeorum et

incorporeoram, in quantum est sub-

stantia incorporea, corporis tamen for-

ma, S. THOMAS, SUM. C GENT. IT, 68,

De verstandelijke %iel is als de scheids-

lijn en de grens tusscben het iichamelijke

en het onlichamelijke, z*j is namelijk

een onlichamelijke ^elfstandigheid en

dient het lichaam tot vorm. — Anima
intellectiva virtute continet id quod sen-

sitiva babet et adbuc amplius, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 76, A. 3,

ad 4, De verstandelijke ^iel bevat in

is

en meer dan dat.— Anima organica,

Bewerktuigde ziel. Anima plan-

tae, Plantenziel. Anima plantae im-

perfecta est in ordine animarum, s.

THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. 4, De plantenziel is als %iel on-

volmaakt.—Anima rationalis, Rede-

lijke ziel. Anima sensibilis, Zin-

tuigelijke ziel. Anima sensitiva,

Zintuigelijke ziel, dierlijke ziel. Sen-

tire ... et consequentes operationes ani-

mae sensitivae manifeste accidunt cum
aliqua corporis immutalione, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 75, A. 3, C,
Zintuigelijk te kennen en de verrichtingen

van de zintuigelijke iriel die er op volgen

geschieden, zpaals voor de hand ligt, niet

ponder eenige beroering in het lichaam.—
Anima sensitiva non habet aliquam ope-

rationempropriam per seipsam, sed om-
nis operatio sensitivae animae est coniunc-

ti, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 75,

A. 3,0., Daar is geen enkele verrichting

die als haar eigen verrichting op de

'iel teruggaat, maar
van de z l̂l/

'i
e^J^e

gaat op heel het we^en terug. — Anima
separata, Ontlijfde ziel. Anima se-

parata ... se ipsam cognoscet directe,

suam essentiam intuendo, et non a pos-

teriori, shut nunc accidit, s. thomas,
QU. DISP. DE ANIMA A. 1 7, C., De
ontlijfde z'e^ za^ \ich zelf op recht-

streeksche manier kennen, door de aan-

schouwing van haar wezenheid namelijk,

en niet zpoals thans gebeurt op onrecht-

streeksche manier. — Anima vegeta-

bilis, Plantlijke ziel, de cock,
over de menschelijke daden 56.

Operationes ... quae competunt viventi

secundum esse materiale sunt operatio-

nes quae attribuunttir animae vegetabili,

quae tamen, licet ad id ordinentur ad
quod etiam ordinantur actiones in rebus

inanimatis, scilicet ad consequendum

esse et conservandum, tamen in viven-

tibus hoc fit per altiorem et nobiliorem

modum, s. thomas, comm. in ii

de anima lect. 5, De verrichtingen

die een levend wezen naar zVn stojfe-

lijken aard toekomen zijn op de plan-

telijke aangewe^en en, boewel %e

op hetzflfde gericht zun a ŝ ê verrich-

tingen van onge%ielde we^ens, dit is het

aanzjjn te bereiken en te behouden, tocb

doen ze Zu^s bij sen levend wezen op

een voornamer en voortreffelijker wijze.

— Anima vegetativa, Plantaardige

ziel.

ANIMAL : Dier, dieiiijk wezcn.

Si animali nulla differentia addi posset,

genus non esset, et similiter est de om-
nibus aliis nominibus, s. thomas, sum.

c. gent, i, 26, Indien aan het begrip

« dier » geen verschil kon warden toege-

voegd, dan zou (< dier » geen geslacbt

Zijt, wat 00k geldt voor alle andere

namen. — Primum dicitur aliquid esse

animal propter sensum, licet animalia

quaedam et sentiant et moveantur, s.

THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA LECT.

3, lien wezen wordt vooral om zj>! zjn
~

tuigelijk leven dier genoemd, hoewet er



animalis —
;

dieren v;ijn die en vgntuigelijk kenwn en

bewegen. — Animaliasempernutriuntur,
licet non semper senliant, s. thomas,
sum. c. gent, ii, 97, Dierlijke we^ens
worden steeds gevoed, maar ^intuigelijk

kennen doen %e niet altijd. — Inter

alios sensus prima inest tactus

animalibus, s. thomas, comm. in
ii de anima lect. 3, Het
eerste onder alle ^intuigen dat bij dier-

lijke we^ens voorkomt is de tast^in. —
Multa ... sunt animalia, quae solum
sensum tactus habent, sicut animalia

imperfecta, ibidem, Daar v>ijn veel

dieren, onvolmaakte dieren namelijk,

die alleen tast^in hebben. — Ea ...

dicimus esse animalia et non solum
vivere, quae, licet non mutent locum,

tamen habent sensum, ibidem, We^ens
die, ook indien %e niet VQch verplaatsen,

althans ^intuigelijk leven hebben worden
dierlijke en niet alleen levende we^ens
genoemd. — Animal brutum,
Beest. Animal civile, Maatschap-
pelijk dier. H.omio) civile animal (est)

natura, aristoteles, i politico-
rum c. 2; 1253, a, 4-5, Van aard
uit is de mensch een maatschappelijk

dier. — Animal coniungale, Echte-
lijk dier. Homo magis est secundum
naturam animal coniungale quam poli-

ticum, s. thomas, comm. in vhi
ethic. NIC. LECT. 12, Van aard uit is

de mensch meer nog een echtelijk dan
wel een maatschapplijk dier. — Ani-
mal irrationale, Onredelijk dier.

Animal politicum, Staatsrechtelijk

dier. Homo est animal naturaliter po-
liticum et sociale, s. thomas, comm. in
PERIHERMENEIAS I, LECT. 2, N° 2,

Van aard uit is de mensch een

staatsrechtelijk en maatschappelijk
dier. — Animal rationale, Redelijk
dier. Animal sociale, Maatschap-
pelijk dier. Homo naturaliter est

animal sociale, s. thomas, comm.
IN I ETHIC. NICOM. LECT. I, Van
aard uit is de mensch een maatschappe-
lijk dier.

ANIMALIS : i. Ziellijk. Immutativum
hominis quoddam est corporale et aliud

6 — annullatio

est animale, et hoc est duplex, sensibile

et intellegibile, s. thomas, xii qu.
quodlib. A. 20, g.j Onder de invloeden

die op den mensch inwerken is de eene

lichamelijk, de andere %iellijk; laatstge-

noemde evenwel is tweevoudig, hij is

namelijk in ^intuigelijk en verstandelijk.

— 2. Dierlijk, meyer 279. Illi tantum
esse animale competit, in quoproprietates
animalis quantum ad aliquod dominan-

tur, S. THOMAS, COMM. IN II SENTENT.
D. 19, expos., Alleen wet^ens waarbij

dierlijke eigenschappen overheerschen %ijn

ook dieren.

ANIMALITAS Dierlijkheid.
ANIMARE : Bezielen.

ANIMATIO : Bezieling, beysens,
algemeene zielkunde ii, 47.
ANIMATUM : Gczicld wezen.
Animatum distinguitur ab inanimato

in vivendo, s. thomas, comm. in n
de anima lect. 3, Ge^ielde we^ens
verschillen hierdoor van ongeyielde we-

%ens, dat w leven.

ANIMATUS- : Gezield, vondel,
bespiegelingen hi, 1040; WB IX,

545-
ANIMUS : 1. Verstand. Molus liberi

arbitrii est motus animi, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. 113, a. 8, ad 3,

De beweging van den vrijen ml is een

beweging van het verstandelijke deel in

den mensch. — 2. Gemoed, potters, v,

81, Animus hominis dicilur per delecta-

tionem magnificari seu dilata/i, S. THO-
MAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 33, A. I, C,
Het gemoed van den mensch wordt bij

lus/gevoel ruimer.

ANNIHILABILITAS : i . Vernietig-

baarheid (wijsbegeerte). — 2.

Vernictigbaarheid, verbreekbaarheid

(recht).
ANNIHILARE : Vernietigen, jans-

sens, het menschgeworden woord
316, te niet doen (recht).
ANNIHILATIO : Vernietiging, te-

nietdoening (recht).
ANNULLARE Vernietigen, te

niet doen, ongcldig verklaren, ver-

breken (recht).

I
ANNULLATIO : Ongeldigver-

anorganicus — 27 — appetibile

klaring, vernietiging, verbreking.

(recht).

ANORGANICUS : Onbewerktuigd,

DE GROOT, DENKERS OVER ZIEL EN
LEVEN 75.

ANTECEDENS : 1. Als zst. nw. :

Vooropstelling. — 2. Als bvl. nw. :

Voorafgaand.
ANTECEDENTER : Voorafgaan-

delijk.

ANTECEDERE : Voorafgaan.

ANTECESSIO : Voorrang.
ANTEPRAEDICAMENTUM
Tot de hoofdbcgrippen inleidendge-

geven.
ANTHROPOLOGIA : Menschen-
kunde.

ANTHROPOMORPHISMUS :

Vermcnschelijking.
ANTICHRESIS : Verpanding van
onroerende goederen (recht).

ANTICHRISTUS : Antichrist.

ANTINOMIA : Tegenstrijdighcid.

ANTIPATHIA : Tegcnzin, afkcer.

ANTITHETICE : Tegenstellcnder-

wijze.

ANTITHETICUS : Tegengesteld.

ANTITYPUS : Tegenbeeld, meyer
281 (schriftuur

-

).

ANTIVITALISMUS : Levensont-
kenning.
ANTONOMASTICE : Bij uitstek,

bij uitncmendhcid.
ANXIETAS : Angst, benauwdheid.
APIROCALIA : Kwistigheid.

APOCRYPHUS : Onecht.
APODICTICE : Afdoenderwijze,

doorslaanderwijze, ter dege.

APODICTICUS : Afdoend, door-

slaand.

APOLOGETICA : Geloofsverde-

diging, geloofsverantwoording.
APOSTASIA : Geloofsverzaking,
potters iv, 199, geloofsafval, pot-

ters vi, 258.

APOSTATA : Ge.loofsverzaker, af-

vallige, nieuwbarn 22.

APPARENTIAE : Gedaante (dog-
matiek).
APPATIBILITAS : Loomheid.
APPELLATIO : 1. Toeschrijving.

Appellatio formalis, Vormelijkc
toeschrijving. Appellatio materi-
alis, Stoflelijke toeschrijving. Ap-
pellatio rationis, Redekundige toe-

schrijving. Appellatio realis, Wcr-
kelijkc toeschrijving. (denkleer).—
2. Beroep. Appellatio cum clau-
sula suspensiva seu effectu sus-
pensivo, Beroep met bijvoegsel
van opschorsing van 't gewijsde
(recht).
APPETERE : Strevcn, beysens,

ALGEMEENE ZIELKUNDE I, 1 3, be-

streven, de cock, over de men-
schelijke daden 13, nastreven,

bctrachtcn, begecren. Ipsum ... ten-

dere in bonum est appelere bonum, s.

THOMAS, COMM. IN I ETHIC. NICOM.

LECT. i, ~Naar lets goeds te trachten

is het bestreven. — Nihil appelitur

nisi sub ratione boni, dionysius,

de div. nom. c. 4, Niets wordt

nagestreefd behalve in %pover het als

goed beschouwd wordt. — Necesse

est quod omnia quae homo appetit,

appetat propter ultimum finem, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I, A.

6, c, Al wat de mensch nastreeft,

streeft hij nooa\akelijk na om het

laatste doel, de cock, over het
GELUK I54.

APPETIBILE : Het bestreefbare,

het nastreefbare. Aliquid ... habet

rationem boni et appetibilis, in

quantum perficitur delectabilibus, quasi

habens facultatem ad libitum utendi

eis, S. THOMAS, COMM. IN III DE
anima lect. 14, lets is goed en

bestreefbaar in %pover het bereiken er

van lust meebrengt waarvan onbeperkt

kan worden genoten. — Sicut natura est

voluntatis fundamentum, ita appetibile,

quod naturaliter appetitur, est aliorum

appetibilium principium et fundamen-
tum, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERI-
tate q. 22, a. 5, c, Zooals de natuur
den wil tot grond strekt, %po ook strekt

het bestreefbare dat van nature uit

wordt nagestreefd al het ander bestreef-

bare tot beginsel en grond. — In appe-

tibilibus ... finis est fundamentum et
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principium eorum, quae sunt ad finem,
ibidem, Onder bestreefbare dingen is

het einddoel beginsel en grand van alles

wat op bet doel gericht is. — Secunda

appetibilia non movent appetittim nisi

in ordine ad primum appetibile, quod

est ultimus finis, s. thomas, sum.
theol. i-n, Q. i, A. 6, c, Tweede

nastreefbaarheden drijven het streefver-

mogen niet, tenzij in de richting van de

eerste nastreefbaarheid, d. i. bet laatste

doel, DE COCK, OVER HET GELUK
155-

APPETIBILIS : Nastreefbaar, be-

trachtenswaard, van hoonacker 25.

APPETIBILITAS : Nastreefbaar-

heid, bestreefbaarheid.

APPETITIO : Nastreving, bestre-

ving, bctrachting. Appetitio effi-

cax, DocltreiTende bestreving.Appe-
titio inefficax, Ondoelmatige be-

streving. Appetitio naturalis, Na-
tuurlijke bestreving. Appetitio ra-

tionales, Redelijke bestreving. Ap-
petitio sensitiva, Zinnelijkc bestre-

ving, potters v, 78. Appetitio sen-
sualis, Wcllustige bestreving.

APPETITIVUS : Strevend, bestre-

vend, nastrevend.

APPETITUS : 1. Streefvermogen.
Principium ... humanorum actuum in

homine non est nisi duplex, scilicet in-

tellectus sive ratio et appetitus, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I-Et. q. 58, a. 3, c,
De menschelijke handelingen hebben twee

beginselen en meer niet, het verstand

namelijk of de rede en het streefvermo-

gen. — Ubicumque est sensus tactus, est

etiam appetitus, s. thomas, comm.
in 11 de anima lect. 5, Waar tastzjn

voorhanden is is 00k streefvermogen. —
Appetitus animalis, Dicrlijk streef-

vermogen. Appetitus carnalis,

Vleeschelijk streefvermogen. Appe-
titus concupiscibilis, Bcgeerver-
mogen, beysens, algemeene ziel-

kunde 11, 210, begecrend streef-

vermogen. Appetitus concupisci-

bilis externus, Uiterlijk begeerver-

mogen, uiterlijk begeerend streef-

vermogen. Appetitus concupisci-

bilis internus, Innerlijk begeer-

vermogen, innerlijk begeerend
streefvermogen. Appetitus inferior,

Lager streefvermogen. Appetitus
intellectivus, Verstandelijk streef-

vermogen. Appetitus irascibilis,

Weerstandsvermogen, potters v,

78, weerstreefvermogen, weerstre-

vend vermogen. Appetitus natura-
lis, Natuurlijk streefvermogen. Ap-
petitus rationalis, Redelijk streef-

vermogen, janssens, het mensch-
geworden woord 214. Appetitus
sensibilis, Zinnelijk streefvermo-

gen, potters 11, 29. Appetitus sen-

sitivus concupiscibilis, Zinnelijk

begeervermogen, ibidem v, 100.

Appetitus superior, Hooger streef-

vermogen. lste est naturalis ordo,

tit superior appetitus moveat inferiorem,

S. THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 16, De natuurlijke toedracht is

Zoo dat het hooger streefvermogen het

lager streefvermogen in beiveging brengt.

— 2. Streving, de cock, over de
MENSCHELIJKE DADEN 55. Appetitus

est quasi quidam motus ad rem, s. tho-
mas, sum. theol. I, q. 5, A. 4, AD I,

Streving is als een beiveging naar lets toe.— Appetitus est ratione carentiae,

Streving onderslelt ontstentenis. —
Appetitus animalis, Dicrlijkc stre-

ving, dierlijke bestreving, dierlijke

nastreving. Appetitus consiliati-

vus, Bcraden streving. Appetitus
deliberatus, Beraden streving. Ap-
petitus elicitus, Bewustzijnsstre-

ving, BEYSENS, algemeene ziel-

kunde 11, 207. Appetitus finis,

Doelstreving, doelbestreving. Ap-
petitus innatus, Aangeborcn stre-

ving. Appetitus intellectivus, Ver-
standelijke streving. Appetitus na-

turalis, Natuurstrcving, natuurlijke

aandrang, janssens, het mensch-
geworden woord 220, natuur-
drang. Appetitus perversus, Ver-
dorven streving. Appetitus prae-
consiliati, Voorbedachte streving.

Appetitus rationalis, Redelijke
streving. Appetitus sensitivus, Zin-
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nelijke streving. Appetitus simpli-

citer naturalis, Zuivere natuur-

strcving, beysens, algemeene ziel-

kunde n, 175, louter natuurlijke

streving. Appetitus voluntarius,

Wilsstreving.

APPLICARE : 1. In vet-binding

stellen met (wijsbegeerte). — 2.

Toevoegen (aflaten).

APPLICATIO : 1. Inverbinding-

stelling (wijsbegeerte). — 2. Toe-

voeging (aflaten).

APPREHENDERE : Opvatten,

waarnemen. Absolute ... apprehendere

aliquid non solum convenit homini, sed

etiam aliis animalibus, s. thomas,

sum. theol. ii-ii, q. 57, a. 3, c,
lets vwnder meer waar te nemen komt

niet alleen den mensch, maar 00k andere

dierlijke we%$«s toe.

APPREHENSIO : Opvatting, de
COCK,OVER DE MENSCHELIJKE DADEN

77, verstandelijke waarneming. Ad
apprehensionem hominis sequilur appre-

hensio animalis ex necessitate, s. tho-

mas, COMM. IN DE MEMORIA ET REMI-

niscentia lect. $,Op de menschelijke

volgt noodzfkelijk de dierlijke waarne-

ming.— Apprehensio finis, Erken-

ning van het doel, de cock, over de
MENSCHELIJKE DADEN 44. Appre-
hensio motrix, In beweging bren-

gende waarneming. Apprehensio
simplex, Enkelvoudige opvatting.

Apprehensio simplex connotativa,

Medebetcckenende eenvoudige op-

vatting.

APPREHENSIVE : Waarncmen-
detvvijze.

APPREHENSIVUS : Waamemend.
APPREHENSOR :

Waarnemer.

Ipse (Deus) intellector et apprehensor

sui est, S. THOMAS, QU. DISP. DE
veritate q. 2, A. 2, c, God zplf neemt

Zich %elf waar en verstaat Zich zetf-
APPRETIATIVE : Naar schatting.

Appretiative summus, Hoogst in

schatting.

APPROPRIARE : Toeschrijven,

potters 11, 292, toeeigenen. Appro-

priare nihil est aliud, quam commune

trahere ad proprium, s. thomas, qu,

DISP. DE VERITATE Q. J, A. 3, C.
-

Toe te schrijven komt hierop neer wat

gemeenschappelijk is aan e'en afzonder-

lijk toe te kennen.

APPROPRIATE : Toeschrijvender-

wijze.

APPROPRIATIO : Toeeigening,

QUAADVLIET, I, 20; POTTERS II, 293;

JANSSENS, DE HEERLIJ KHEID VAN
HET GODDELIJK MOEDERSCHAP 25,

toeschrijving. Manifestatio Persona-

rum (divinarum) per essentialia attri-

buta appropriatio nominatur, s. tho-

mas, SUM. THEOL. I, Q. 39, A. 7, C,

De verduidelijking van de Personen door

de wezenseigenschappen wordt toe-

eigening genoemd, theol. sum.

11, 277.
APTITUDINALIS : Geschikt, vaar-

dig.

APTITUDO : Geschiktheid, vaar-

digheid.

ARBITRARIE : Naar willekeur,

naar bclieven, naar goeddunken.

ARBITRIUM : Goeddunken,
meyer 283, willekeur. Liberum ar-

bitrium, 1. Vrij wilsbeschikkings-

vermogen, vrij beslissingsvermo-

gen. Voluntas et liberum arbitrium

non sunt duae potentiae, sed una, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 83, A. 4,

c, De wil en het vrij beschikkingsver-

mogen zjn niet tme verschillende ver-

mogens, maar een. — Homo constituitur

dominus sui ipsiusper liberum arbitrium,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 64,

A. 5, ad 3, Dank zij Z!j» vrU beschik-

kingsvermogen is de mensch meester

over zich zelf — Non repugnat libertati

quod Deus est causa actus liberi arbitrii,

S. THOMAS, QU. DISP. DE MALO Q. 3,

A. 2, ad 4, Het strijdt niet met de

vrijheid dat de daden van het vrij beschik-

kingsvermogen op God als op haar oor-

Zaak teruggaan. — 2. Vrije wilsbe-

schikking. Homo per liberum arbitrium

seipsum movet ad agendum, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 83, A. I, AD 3,

Door vrije wilsbeschikking drijft de

mensch zjch Z<?tf tot handelen. — L.ibe-
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rum arbitrium est causa sui tnotus,

ibidem, Vrije wilsbeschikking is %elf
oorv>aak van haar beweging.

ARBOR PORPHYRIANA : Stam-
boom van Porphyrius, stamboom
der soortbegrippen.

ARBOR PORPHYRII : Stamboom
van Porphyrius, stamboom der
soortbegrippen.

ARCHANGELUS : Aartscngel.
ARCHETYPON : Hoofdbeeld
(schriftuur).
ARDUUS : Lasrig, moeilijk.

ARGUENS : Betooger.
ARGUMENTATIO : Betoog, be-
wijsvoering. Argumentatio bona,
Goede bcwijsvoering. Argumen-
tatio causalis, Oorzakclijke bewijs-
voering. Argumentatio condicio-
nalis, Voorwaardelijke bewijsvoe-
ring. Argumentatio deductiva, Af-
leidende bcwijsvoering. Argumen-
tatio formalis, Vormelijke bewijs-
voering. Argumentatio inductiva,
Opklimmende bewijsvoering. Ar-
gumentatio mala, Manke bewijs-
voering, mank betoog. Argumen-
tatio materialis, Stoffelijke bcwijs-
voering. Argumentatio rationalis,
Redclijke bewijsvoering.
ARGUMENTARI : Betoogen. Ar-
gumentari a maiori ad minus,
Betoogen van iets meerders tot iets

minders. Argumentari a minori
ad maius, Betoogen van iets min-
ders tot iets meerders. Argumen-
tari a posteriori, Uit de uitwerk-
selen betoogen. Argumentari a
priori, Uit het bcginsel zelf betoo-
gen, uit de oorzaak betoogen. Ar-
gumentari a simili, Uit dc gelijk-

heid betoogen.
ARGUMENTATIVUS : Betoo-
gend, bewijzend.
ARGUMENTUM : 1. Betoog, be-
wijsvoering. — 2. Bewijs, bewijs-
grond. Argumentum absolutum,
Volstrekte bewijsgrond. Argumen-
tum alloiologicum, Voorwaarde-
lijke bewijsgrond, voorwaardelijk-
heidsbewijs, beysens, theodicee

118. Argumentum apodicticum,
Afdoend bewijs. Argumentum
auctoritatis, Gezagsbewijs. Ar-
gumentum causalitatis, Oor-
zakelijkheidsbewijs, bewijs op
grond van oorzakelijkheid. Ar-
gumentum compositum, Samcn-
gesteld bewijs. Argumentum
conscientiae, Bewustzijnsbewijs,

bewijs op grond van het bewustzijn.
Argumentum convenientiae, Bil-

lijkheidsreden, van coppenolle, de
ALGEMEENE SAKRAMENTENLEER 1 83.

Argumentum deductivum, Aflei-
dend bewijs. Argumentum ex fi-

nalitate, Bewijs uit het doel. Argu-
mentum henologicum, Eenheids-
bewxjs. Argumentum inductivum,
Opklimmend bewijs. Argumentum
a maiori ad minus, Bewijs van
iets meerders tot iets minders. Ar-
gumentum a minori ad maius,
Bewijs van iets meerders uit iets

minders. Argumentum ontologi-
cum, Bewijs uit het volstrektheids-

begrip, BEYSENS, THEODICEE 78
(godsleer). Argumentum a pos-
teriori, Bewijs uit de uitwerkselen.

Argumentum a priori, Bewijs uit

het beginsel zelf, bewijs uit de oor-
zaak. Argumentum relativum, Be-
trekkelijk bewijs. Argumentum
Scripturae, Schriftuurbewijs, pot-
ters 11, 89. Argumentum a simili,

Bewijs uit de gelijkheid. Argumen-
tum simplex, Enkelvoudig bewijs.

Argumentum teleologicum, Doel-
matigheidsbewijs, beysens, theo-
dicee 118. — 3. Korte inhoudsop-
gave.

ARIDITAS: Dorheid, potters v, 8i.

ARISTOCRATIA : Keurregeering.
ARITHMETICA : Rekenkunde.
ARITHMETICUS : Rckcnkundig.
ARREPTITIUS : Bezctene.
ARROGANTIA : Aanmatiging.
ARS : Kunde, kundighcid, kunst,
kunstvaardigheid. Nihil ... aliud ars

esse videtur quam certa ordinatio ratio-
- nis, quomodo per determinata media
ad debitum finem actus humani perveni-
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ant, S. THOMAS, COMM. IN I ANA-
LYTICORUM POSTERIORUM LECT. I,

n° i, Kunde blijkt niets anders le %ijn

dan een bepaalde gerichtheid van den

geest waardoor men inyiet hoe met behulp

van bepaalde middekn de menscbelijke

daden tot het passende einddoel •yttllen

komen. — Addiscens artem operatur

actionem artis sine arte, Degene die een

kunde aanleert voltrekt de handelingen

van bewuste kunde yonder kundigheid. —
Sunt ... quinque numero, quibus anima

semper dicit verum vel ajfirmando

vel negando; scilicet ars, scienlia,

prudentia, sapientia et intellectus,

S. THOMAS, COMM. IN VI ETHIC.NICOM.
lect. 3, Daar vjjn vijf deugden

met welker hulp de yiel immer, hetyij

%e bevesligt, hetyij %e ontkent, de ivaar-

heid v>egt : kunst natnelijk, wetenschap,

vooryichtigheid, nrijsheid en verstand. —
Ars est recta ratio factibilium, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. i-II, Q. 57, A. 4, C,
Kunst is de juiste maatstaf bij het

maken. — Ars imitatur naturam, De
kunst volgt de natuur na, terburg
178. — Omnis applicatio rationis rectae

ad aliquid factibile pertinet ad artem,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 47,
a. 2, ad 3, Alle toepassing van den

juisten maatstaf op iets wat te vervaar-

digen valt behoort bij de kunst. —
Ars factiva, Kundigheid om iets te

maken. Artes liberales, Vrije

kunsten. Ouicumque ad huiusmodi

opera rationis habitus speculative

ordinantur, dicuntur per quondam
similitudinem artes, sed liberates,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q.

57, A. 3, ad 3, Alle bespiegelende

hebbelijkheden die op een of ander iverk

van de rede aansfuren worden bij gelij-

kenis kunsten, vrije kunsten echter

genoemd. — Ars mechanica, Slafe-

lijke kunst. Ars operativa, Kundig-
heid om te handelen. Ars practica,
Praktische kunde. Artes pulchrae,
Schoone kunsten, fraaie kunsten.

Ars scientifica, Wetenschap. Artes
serviles, Slafelijke kunsten, ter-
burg 32. Artes ... quae ordinantur ad

opera per corpus exercita ... sunt quo-

dammodo serviles, inquantum corpus ser-

viliter subditur animae, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 57, A. 3, AD 3,

Kunsten die aansturen op irerken die

door het lichaam verricht worden %ijn

eenigsyins slafelijke kunsten, in deyen
rrin namely'k dat het lichaam op slafe-

lijke wij^e aan de yiel ondenvorpen is.— Ars speculativa, Bespiegelende
kunde. hwenitur aliqua ars specula-

tiva, S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II,

Q. 47, A. 2, Ad 3, Daar is een be-

spiegelende kunde.—Ars stricte dicta,

Eigenlijke kunst, kunst in cigen-
lijken zin. Ars theorica, Beschou-
wende kunde.
ARTICULUS : Lid. Articulus fidei,

Geloofspunt, geloofsstuk, geloofs-

artikel.

ARTIFEX : Kunstenaar, handar-
beider. Artifex applicat instrumentum

ad proprium effectum, cui tamen non
dat formam per quam agit instru-

mentum, nec conservat, sed dat ei

solum motum, s. thomas, sum. c.

gent, hi, 70, De handarbeider brengt

het werkluig in verbinding met het uit-

werksel; den vorm echter waardoor het

werktuig handelt stort hij het uitwerk-

sel niet in noch houdt hem in stand, maar
hij brengt het werktuig alleen in beweging.

— Artifex ... producit determinatam

formam in materia propter exemplar
ad quod inspicit, s. thomas, sum.
theol. 1, q. 44, a. 3, c. Dank %ij

het oerbeeld dat hij voor oogen heeft

stort de kunstenaar de stof een bepaalden

vorm in.

ARTIFICIALIS : Kunstmatig.
ARTIFICIALITER : Kunstmati-
gerwijze.

ARTIFICIATUM : Kunstwerk. Ar-
tificiala non habent actionem artis, s.

THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 10, Kunstwerken hebben geen

deel aan de taak der kunst.

ARTIFICIUM : Kunstwerk.
ASCENSUS : Opgang. Termino-
rum ascensus, Opgang van 't meer
bizondere tot het meer algemeene.
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ASEITAS : Uitzichzelfheid, uit-zich-

zelf-zijn.

ASPECTUS : Opzicht, gezichtshoek.

Sub Mo aspectu, Onder dien gezichts-

hoek, TERBURG 97.
ASPORTATIO : Oplichting (recht).
ASSECURATIO : Vrijwaring, ver-

zekering (recht).

ASSENSIO : Instemming.
ASSENSUS : Instemming, de groot,
denkers van onzen tijd 229, toe-

stemming, beaming. Assensus fidei,

Instemming van net geloof.

ASSENTIRE : Instemmen, beamen,
toestemmcn.
ASSERTIVE : Bevestigenderwijze.

ASSERTORIE : Bevestigenderwijze.

ASSERTORIUS : Bcvestigend.

ASSERTUM : Bevestiging.

ASSIMILARE : i. Gelijkmaken,
gelijkworden. — 2. Verwerkcn
(biologie).

ASSIMILATIO : r. Gelijkwording,
gelijkmaking. Cognitiofitper assimila-

tionem, s. thomas, sum. theol. i,

q. 5, A. 4, ad i, Kennis geschiedt door

gelijk worden, theol. sum. x, 119. —
2. Verwerking (biologie).

ASSIMILATIVUS : Gelijkmakend.
ASSISTENTIA : Hulp, bijstand.

Assistentia mere extrinseca, Lou-
ter uiterlijke hulp.

ASSOCIATIO : Verbinding. Asso-
ciatio idearum, Bcgripsverbinding.
Associatio imaginum, Verbinding
van beelden. Associatio imaginum
obiectiva, Objektieve verbinding

van beelden. Associatio imaginum
subiectiva, Subjektieve verbinding

van beelden.

ASSUMERE : 1. Aanvoercn (denk-
leer). — 2. Aannemen (christus-
leer). — 3. Opnemen (marialeer).
ASSUMPTIBILIS : 1. Aanneem-
baar, janssens, het menschgewor-
DEN WOORD 188 (CHRISTUSLEER). —
2. Opnccmbaar (marialeer).
ASSUMPTIBILITAS : 1. Aannecm-
baarheid (christusleer) — 2. Op-
neembaarheid (marialeer).
ASSUMPTIO : 1. Aanvoering

(denkleer). — 2. Aanneming, jans-

SENS, HET MENSCHGEWORDEN WOORD
156 (christusleer). — 3. Opne-
ming, tenhemelopneming, potters

iv, 293 (marialeer).
ASTUTIA : Geslepenheid, sluwheid,

doorslepenheid, listigheid, arglistig-

heid.

ATHEISMUS : Godontkenning.
ATHEISTA : Godontkenner.
ATOMISMUS : Atomismc. Ato-

mismus adynamicus, Adynamisch
atomismc. Atomismus dynamicus,
Dynamisch atomisme. Atomismus
purus, Louter atomisme.
ATOMUS : 1. Als zst. nw. : Ondeel,
oerdeeltje, ondeelbaar stofdeeltje,

van altdorf 10, atoom. — 2. Als

bvl. nw. : Ondeelbaar, van alt-
dorf 10, ondeelig.

ATTENDERE : 1. Achtgeven. —
2. Bedoelen. — 3. Inachtncmen.

ATTENTIO : Aandacht, acht, op-
lettendheid, opmerkzaamheid, bey-

sens, DE ALGEMEENE ZIELKUNDE I,

20. Attentio actualis, Rechtstreeks

bewuste aandacht. Attentio virtua-

lis, Ingesloten aandacht.

ATTRIBUERE : Toeschrijven.

ATTRIBUTIO : Toekenning.
ATTRIBUTUM : Het toegekende.

Attributum absolutum, Het vol-

strekt toegekende. Attributum ac-

cidentale, Het bijkomstig toege-

kende. Attributum communicabi-
le, Het mededeelbaar toegekende.

Attributum divinum, Het godde-

lijk toegekende. Attributum divi-

num entitativum, Het aan Gods
zijn toegekende. Attributum divi-

num operativum, Het aan Gods
werking toegekende. Attributum
essentiale, Het wezenlijk toege-

kende. Attributum incommunica-
bile, Het onmededeelbaar toege-

kende. Attributum naturale, Het
natuurlijk toegekende. Attributum
participatum, Het meegedeeld toe-

gekende. Attributum personale,
Het persoonlijk toegekende. Attri-

[
butum proprium, Eigenschap.
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ATTRITIO : Onvolmaakt berouw,
j

NIEUWBARN 31.

ATTRITUS : Onvolmaakt berouw <

hebbend.
AUCTIO : Veiling, openbare ver- i

kooping (recht).
AUCTORITAS : t. Gezag. — 2.

Gezagsdrager. — 3. Gezagsgrond.
Ex auctoritate. Op grond van ge^ag.

AUDACIA : Durf, stoucmoedigheid.
AUDAX : Durvend, stoutmoedig.
AUDITUS : Gehoor.
AUGMENTATIVUS : Toename
bevorderend. Generativae ... (po-
tentiae) deserviunt et augmentativa et

nutritiva, augmentativae vera nutritiva,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 78,
a. 2, c, Het groei- en het voedingsver-

mogen staan in dienst van het teelver-

mogen, het voedingsvermogen echter op
%ijn bewt nog in dienst van het groei-

vermogen.

AUGMENTUM : Toeneming, de
groot, DF.NKERS over ziel en
leven 18, toename, aangroei. Aug-
mentum et diminulio in formis quae
intenduntur et remitHinttir, accidit ...

non ex parte ipsius formae secundum se

consideratae, sed ex diversa participa-

tione subiecti, s. thomas, sum. the-
ol. i-ii, q. 52, a. 2, c.,Toe- en aj'name

betreffen bij de vormen die voor toe- en

ofname vatbaar %ijn eigenlijk niet den
vorm %e/f, maar we/ de deelachtigheid aan
den vorm. — Augmentum exten-

sivum, Uiterlijke toename. Aug-
mentum intensivum, Innerlijke
toename. Augmentum per intus-
sumptionem, Toename door in-

zich-opneming. Augmentum per
iuxtapositionem, Toename door
nevenstelling.

AUGURIUM : Waarzcggerij.
AUREOLA : Straalkrans, potters
iv, 58.

AUSTERITAS : i. Strengheid. —
2. Deftigheid.

AUSTERUS : i. Strcng. — 2.

Deftig.

AUTHENTIA : Echtheid.
AUTHENTICUS : Echt.

AUTHENTICITAS : Echtheid.

AUTODETERMINATIO : Zclf-

bepaling.

AUTOSUFFICIENTIA : Zelfge-
noegzaamheid.
AVARITIA : Gierigheid, quaad-
VLIET 11, 130, schrielheid, van oor-
schot 125, vrekkigheid.

AVARUS : Gierig, schricl, vrekkig.

AVERSIO : Afgckeerdheid.

AVIDITAS : Inhaligheid, hebzucht.
AVIDUS : Inhalig, hebzuchtig.

AXIOMA : Stelrcgel, van altdorf
40, grondstelling, axioom. Axio-
mata iuridica interpretationis,
Rechterlijke stclregels ter uitleg-

ging, SALSMANS, RECHT. PLIGHT. 59
(recht).

BANAUSIA : Vcrteerzucht.

BANAUSUS : Verteerziek.
BANNA : Iluwelijksban, roep, ge-
boden (huwelijk).
BAPTISMA : Doop, doopsel.
BAPTISMUS : Doop, doopsel.
Baptismus aquae, Waterdoop,
doopsel__ met water. Baptismus
desiderii, Begecrtedoop, doopsel
van begeertc, doopsel van verlangen.
Baptismus flaminis, Begeertedoop,
doopsel van begeerte, potters

vi, 89, doopsel van verlangen.
Baptismus fluminis, Waterdoop,
doopsel met water. Baptismus
in extremis, Nooddoop. Baptis-
mus per ablutionem, Doopsel
door wassching. Baptismus per as-
persionem, Doopsel door bespren-
keling. Baptismus per immersio-
nem, Doopsel door indooping,
doopsel door onderdompeling. Bap-
tismus per infusionem, Doopsel
door indooping, doopsel door

16
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onderdompeling. Baptismus san-

guinis, Bloeddoop, doopsel van
blocd, hulpiau 93.

BEATIFICATIO : Zaligverklaring,

gel ukzaligvcrklaring.

BEATIFICARE : Gelukzalig vet-

klaren, 2alig verklarcn.

BEATITUDO : 1. Gcluk, zaligheid,

gelukzaligheid. Liquet ... esse bea-

titudinem slatum bonorum omnium con-

gregation perfectum, boethius, hi
DE C0N50L. PHILOS. PllOSA 2, De
gelukzaligheid blijkt een dank yij bet

samenvloeien van alle goederen volmaakte

staat te %ijn. — Beatitudo ... est bonum
perfectum, quod totaliter quietat appe-

tilum; alioquin non esset ultimus finis,

si adhuc restaret aliquid appetendum,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 2,

a. 8, c, Het geluk is het volmaakt

goed, dat het streefvermogen geheel be-

vredigt; anders, indien er nog iels na

te streven bleef, %pu bet 't laatste doel

niet weyen, de cock, over het
geluk 213.— Beatitudo est consecutio

finis ultimi, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 3, a. 4, c, Het geluk is het

bereiken van het laatste doel, de coc k,

over het geluk 294. — Essentia

beatittidinis in actu inlellectus consistit,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 3,

A. 4, c, Het wes>en van hetgeluk bestaat

in een verstandsdaad, de cock, over
het geluk 294. — Ad beatitudinem ...

duo requiruntur : unum, quod est essentia

beatiludinis; aliud, quod est quasi per

se accidens eius, scilicet delectatio ei

adiuncta, s. thomas i-ii, Q. 3, a. 4,

c, Het geluk vordert tivee dingen : een

dat het we^en is van hetgeluk ; een ander,

dat er als van %elf bijkomt, I. iv. het er

aan verbonden genot, de coc k, over
het geluk, 293-94. — Impossible

est beatitudinem hominis esse in aliquo

bono create, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 2,a. 8, c, Het geluk van den

menschkaningeengeschapengoedbestaan.— Voluntas nostra ex necessitate vult

beatitudinem, s. thomas, sum. theol.

1, q. 1 q, A. 3, c, Ons(e wil wil nood-

^akelijk het geluk. — Desiderium bea-

tittidinis est virtute in omnibus aliis

desideriis, shut causa in effectu, s. tho-

mas, comm. in IV sentent., d. 49,

q. 1, A. 3, sol. 4, ad 6, Het verlangen

naar hetgeluk schuilt, evenals de oor^aak

in he! uhwerksel, kiemsgeivij^e in alle

andere verlangens. — Quamvis omne

desiderium ad beatitudinem referatur,

non tamen oportet quod in omni desiderio

de beatitudine actualiter cogitetur, ibi-

dem, Hoewel het elk, verlangen om hetge-

luk te doen is, toch hoeft niet bij elk ver-

langen de streving naar het geluk metter-

daad bewust te %ijn. — Beatitudo ac-

cidentalis, Bijkomstige zaligheid,

potters in, 273. Beatitudo activa,

Bedrijvend gcluk. Beatitudo aeter-

11a, Eeuwig geluk. Beatitudo angeli,
Gelukzaligheid dcr engelen. Beati-

tudo apparens, Schijngeluk. Bea-

titudo bestialis, Dierlijk geluk.

Beatitudo caelestis, Hemelsch ge-

luk, hemelsche zaligheid. Beatitudo

completa, Volkomen gcluk. Bea-

titudo contemplativa, Beschou-

wend geluk. Beatitudo creata, Ge-

schapen geluk. Beatitudo Dei,

Goddelijke gelukzaligheid. Beati-

tudo essentialis, Wezenlijk geluk,

wezenlijke gelukzaligheid. Beatitu-

do falsa, Schijngeluk. Beatitudo

finalis, Eindgeluk. Beatitudo for-

malis, Gelukzaligheid als zoodanig.

Beatitudo formalis quoad essen-

tiam, Gelukzaligheid als zoodanig

naar haar wezenhcid beschouwd.

Beatitudo formalis quoad statum,

Gelukzaligheid als zoodanig
_
naar

den staat beschouwd. Beatitudo

futura, Toekomend geluk. Beatitu-

do hominis, Gelukzaligheid der

menschen. Beatitudo imperfecta,

Onvolmaakt geluk. Ad beatitudinem

imperfectam, qualis in hac vita potest

haberi, requiruntur exteriora bona non

quasi de essentia beatitudinis exsistenlia,

sed quasi instrumentalller deservientia

beatitudini, quae consistit in operatione

virtutis, s. thomas, sum. theol. i-ii, q.

4, a. 7, c, Tot het onvolmaakt geluk in

ditleven^ijneruitwendigegoederen noodig;
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niet als tot het we^en van 'I geluk behoo-

rend, maar als ^ijnde werktuigen tot het

geluk, hetwelk . . . bestaatin de working der
deugd,de cock, over het geluk, 353.— Beatitudo in communi, Onbe-
paalde gelukzaligheid. Beatitudo
incohata, Aanvangend gcluk. Beati-
tudo increata, Ongeschapen geluk.

Beatitudo naturalis, Natuurlijk

geluk. Beatitudo obiectiva, Voor-
werp van de gelukzaligheid. Bea-
titudo opinata, Vermeend geluk.
Beatitudo participata, Ten deel
gekregen geluk. Beatitudo patriae,
Hemelsch geluk. Beatitudo per
essentiam, Wezenlijk gcluk. Bea-
titudo perfecta, Volmaakt geluk.
Beatitudo perpetua, Blijvend ge-
luk. Beatitudo praesentis vitae,

Geluk van het tegenwoordige leven.

Beatitudo propinqua, Nabij gcluk.
Beatitudo remota, Verwijderd ge-
luk. Beatitudo secundum quid,
Beperkt geluk. Beatitudo simpli-
citer, Volstrekt geluk. Beatitudo
spei, Verhoopt geluk. Beatitudo
spiritualis, Geestelijk geluk. Bea-
titudo subiectiva, Subjektief geluk.
Beatitudo subiectiva quoad essen-
tiam, Subjektief geluk naar de
wezenhcid beschouwd. Beatitudo
subiectiva quoad statum, Subjek-
tief geluk naar den staat be-
schouwd. Beatitudo supernatura-
lis, Bovennatuurlijk gcluk. Beatitu-

do terrena, Aardsch geluk. Beati-

tudo ultima, Eindgeluk. Beatitudo
vera, Waar geluk. Beatitudo viae,

Aardsch geluk. Beatitudo voluptu-
osa, Genotsgeluk. — 2. Zaligheid,

potters 11, 301, zaligprijzing, pot-
ters v, 223. Beatiiudines dicuntur

solum perfecta opera, quae etiam raiione

suae perfectionis magis attribuuntur

donis, quam virtulibus, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 70, A. 2, C,
Alleen volmaakte daden, die om haar
volmaaktheid eerder op de gaven dan
wel op de deugden teruggaan, worden
^aligoeden genoemd.

BEATUS : Gelukzalig, zalig. Bea-

tus participative, Door deelheb-
bing gelukzalig. Beatus per suam
essentiam, Van wezen uit geluk-
zalig. Beatus secundum quid,
Gelukzalig in een bcpaald opzicht.
Beatus simpliciter, Onvoorwaar-
delijk gelukzalig.

BELLUM : Oorlog. Ad hoc quod
aliquod bellum sit iustum, tria requi-

runtur. Primo quidem auctorilas prin-
cipis, cuius mandato, bellum est geren-

dum... Secundo requiritur causa iusta :

ut scilicet illi qui impugnantur, propter
aliquam culpam impugnationem me-
reantur ... Tertio requiritur, ut sit

intentio bellantium recta s. thomas,
sum. theol. ii-ii, q. 40, a. 1, c,
Opdat een oorlog rechtvaardig yij

worden er drie dingen vereischt. Voor-
eerst al het ge^ag van den vorst op
wiens bevel %al oorlog gevoerd worden.

Verder een rechtvaardige %aak, degenen
nl. tegen we. het goal moeten het om
een oj andere misdaad verdiend hebben.

Eindeli/k moet de drijfveer van de

oorlogvoerenden nog onberispelijk %ijn.—
Non ... pertinet ad personam privatam
bellum movere, quia potest ius suum
in indicia superioris prosequi, ibidem,
Hen privaat persoon komt het niet

toe oorlog te voeren, de^e kan %icj> im-
mers met behulp van de ge^agvoerders
recht doen wedervaren.

BENEDICTIO : Zegen, inzegening.
Benedictio apostolica, Apostoli-
sche zegen. Benedictio consecra-
tiva, Toeheiligcnde zegening, pot-
ters vi, 5 3 . Benedictio invocativa,
Gunsten afsmeekende zegening,
potters vi, 53. Benedictio nup-
tialis, Huwelijkszegcn, huwelijks-
inzegening.

BENEFICIENTIA
: Weldadigheid,

QUAADVLIET II, 44.

BENEFICIARIUS : Gerechtigde,
begunstigde, bellefroid 48(rf,cht).
BENEFICIUM : i. Weldaad. Be-
neficium commune, Algemeene
weldaad. Beneficium divinum,
Goddelijke weldaad. Beneficium
gratuitum, Niet verschuldigde wel-
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daad. Beneficium particulate, Bi-

zondere weldaad. Beneficium pri-

vatum, Bizondcrc weldaad. — 2.

Prcbende, vergunning, vergund
recht. Beneficium ecclesiasticum,

Kerkelijke prebende, kerkelijke ver-

gunning. Beneficium inventarii,

Recht van boedelbeschrijving. Sub
beneficio inventarii, Onder voorrecht

van boedelbeschrijving (recht).
BENEVOLENTIA : Welwillend-
heid, goedgunstigheid. Benevolentia

proprie dicitur actus voluntatis, quo

alteri bonum voluntas, s. Thomas, sum.

THEOL. II-II, Q. 27, A. 2, C, Welwil-

hndheid is eigenlijk een daad van den

wil waardoor we anderen goed willen.

BENEVOLUS : Welwillend, goed-
gunstig.

BENIGNITAS : Goedaardigheid,
goedhartigheid.

BENIGNUS : Goedaardig, goed-
hartig.

BESTIA : Rcdeloos dier.

BESTIALIS : Bcestclijk, beestachtig.

BESTIALITAS : 1. Beestelijke

hartstocht. — 2. Bcestachtigheid,

dierbeslaping, dicrschennis. Si fiat

per concubitum ad rem non eiusdem

speciei, quod vocatur bestialitas, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. II-II, Q. I 5 4, A. II,

c, Beslaping van een we^en van een

ander soort heet dierschennis.

BIGAMIA : Tweewijverij, dubbclc
echt.

BIGAMUS : Tweewijvig.
BLANDITIA : Vleiertj.

BLASPHEMIA : Godslastering.

Nomen blasphemiae importare videtur

quandam derogationem alicuius excel-

lentis bonitatis et praecipue divinae, s.

THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. I J,

A. i, c, Hef ii'oord «godslastering» geeft

een tekorthoming aan een booger voor-

treffelijkheid en vooral aan de goddelijke

voortreffelijkheid te kennen.— filasphe-

mia cordis, Onuitgedrukte gods-
lastering. Blasphemia formalis,
Bewuste godslastering, gewilde gods-
lastering, bedacbte godslastering,

eigenlijke godslastering. Blasphe-

mia interior, Onuitgedrukte gods-

lastering. Blasphemia materialis,

Onbewuste godslastering, onbe-
dachte godslastering, ongevvilde

godslastering. Blasphemia oris,

Uitgedrukte godslastering. Blas-
phemia perfecta, Volkomen gods-

lastering. Blasphemia vocalis,

Uitgedrukte godslastering.

BONITAS : i. Goedheid. Bonitas ...

ttniuscuiusque est perfeclio ipsius, s.

THOMAS, SUM. C. GENT. I, 40, De
goedheid van een we^en is %ijn volmaakt-

heid. — Omnis creatura habet bonita-

tem participatam, S. THOMAS, SUM.

THEOL. I-II, Q. 2, A. 8, C, Alle

schepsel heeft een gedeeld {tendeelgekre-

gen) goedv>ijn, de cock, over het
geluk 213. — Quaelibet bonitas alia

non est nisi quaedam similitude printae

bonitatis, s. thomas, sum. c. gent, i,

96, Alle goedheid is alleen een weer-

spiegeling van de eerste goedheid. — Bo-

nitas qua formaiiter boni sumus, est

participate quaedam divinae bonitatis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 23,

a. 2, ad i, De goedheid, waardoor we

in engen W» goed %ij", is alleen een

deelachtigheid aan de goddelijke goedheid.

— Quanta aliquid invenitur melius,

tanto ad remotiora bonitatem suam

diffundit, s. thomas, sum. c. gent,

hi, 24, Hoe meer lets goed is, spo

verder streki het %ijn goedheid uit. —
Ex ultimo ... fine dependet tola bonitas

vel malitia voluntatis, quia bona quae-

cumque aliquis vult in ordine ad bonum

finem bene vult : mala autem quaecumque

in ordine ad malum finem, male vult,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 95,

De spede of slechte gesteltenis van den

wil hangt volkomen van het laatste eind-

doel af; wat een mensch immers ook

met het oog op een lofwaardig eind-

doel wil wil hij op geregelde wij\e,

wat hij integendeel met het oog op

een te laken doel wil wil hij op onge-

regelde wij^e. — Bonitas absoluta,

Onafhankelijke goedheid. Bonitas
absolute, Goedheid zonder meer.

Bonitas accidentalis, Bijkomstige
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goedheid. Bonitas actionis, Goed-
heid der handeling. Bonitas adqui-
sita, Aangeworven goedheid, ver-

kregen goedheid. Bonitas aesti-

mata, Vermeende goedheid. Boni-
tas causalis, Oorzakelijke goed-
heid. Bonitas causans, Tcweeg-
brengende goedheid. Bonitas cau-
sata, Teweeg gebrachte goedheid.
Bonitas civilis, Staatsburgerlijke

goedheid. Bonitas communis, Al-
gemeene goedheid, gemeenschap-
pelijke goedheid. Bonitas com-
pleta, Volkomen goedheid. Boni-
tas creata, Geschapen goedheid.
Bonitas creaturac, Schepsellijke

goedheid. Bonitas de essentia rei,

Wezenlijke goedheid. Bonitas de-
ficiens. In gebreke blijvende goed-
heid. Bonitas Dei, Goddelijke goed-
heid. Bonitas dependens ab alio,

Afhankelijke goedheid. Bonitas di-

vina, Goddelijke goedheid. Boni-
tas effectus, Goedheid van het uit-

werksel. Bonitas essentialis, We-
zenlijke goedheid. Bonitas essentialis

rei melior esse non potest; accidentalis

vero sic, De wezenlijke goedheid der

dingen kan niet toenemen, de bijkomstige

goedheid echter wel. — Bonitas forma-
lis, Goedheid als zoodanig. Bonitas
imperfecta, Onvolkomen goed-
heid. Bonitas increata, Ongescha-
pen goedheid. Bonitas inhaerens,
Een ander aandoende goedheid.
Bonitas intentionis, Goedheid
der bedoeling. Bonitas materialis,

Goedheid zooals zc in de dingen is.

Bonitas mensurans, Goedheid als

maatstaf. Bonitas mensurata, Ge-
meten goedheid. Bonitas meta-
physica, Metaphysische goedheid.
Bonitas moralis, Zedelijke goed-
heid. Bonitas naturae, Natuurlijke
goedheid. Bonitas naturalis, Na-
tuurlijke goedheid. Bonitasnon cau-
sata, Niet teweeg gebrachte goed-
heid. Bonitas non mensurata,
Ongemeten goedheid. Bonitas on-
tologica, Zijnsgocdheid, wezens-
gocdheid. Bonitas ontologica cau- I

salis, Oorzakelijke zijnsgocdheid,
oorzakelijke wezensgoedhcid. Boni-
tas participata, Tendeelgekregen
goedheid, mecgedeelde goedheid.
Bonitas particularis, Bizondere
goedheid. Bonitas per participa-
tionem, Goedheid door decl-
hebbing. Bonitas perfecta, Vol-
komen goedheid. Bonitas physica,
Physische goedheid, natuurlijke
goedheid. Bonitas prima, Eerst
koniende goedheid. Bonitas pri-

marie dicta, Voornaamste goed-
heid. Bonitas pura, Loutere goed-
heid. Bonitas rei naturalis, Na-
tuurlijke goedheid. Bonitas secun-
dum quid, Beperkte goedheid.
Bonitas simpliciter, Onbcperkte
goedheid, goedheid zonder meer.
Bonitas substantialis, Zclfstandi-
ge goedheid. Bonitas summa,
Hoogste goedheid, opperste goed-
heid. Bonitas superaddita, Toe-
gevoegde goedheid. Bonitas tran-
scendentaiis, Overtreffende goed-
heid, transcendenteele goedheid.
Bonitas ultima, Laatst komen-
de goedheid. Bonitas univer-
salis, Algemecne goedheid. Boni-
tas vera, Ware goedheid (meta-
physiek). — 2. Goedheid, goed-
aardigheid. Propter bonitatem suam
(Deus) fecit nos, s. thomas, comm. in
1 sentent. d. i., expos., Om Zijn
goedheid heeft God ons geschapen. —
Bonitas divina, Goddelijke goed-
heid (zedeleer).
BONUM : 1. Afgetrokkcn : a) Het
goedc (Tgd MALUM, Het kwaad).
Convenientiam ... entis ad appetitum
exprimit hoc nomen bonutn, s. thomas,
QU. DISP. DEVERITATE Q. I, A. I, C,
Dat een we^en geschikt is om ons slreef-

vermogen te voldoen, wordt met het
woord «goed» te kennen gegeven. —
Malum ex singularibus defectibus con-
ting(i)f, bonum autem ex tota et Integra

causa, s. thomas, qu. disp. de ve-
ritate Q. 25, a. 5, ad 5, Ben enkel
gebrek volstaat opdat lets slecht %ij;

opdat echter een uitwerksel goed %ij
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moet de oor^aak heelemaal en volkomen

goed %jjn. — Pulchrum et bonum ...

rations differunt, nam bonum proprie

respicit appetitum; ... pulchrum autem

respicit vim cognoscitivam, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 5, A. 4, AD I, Het
goede sn het schoone ... verschillen naar

bun begrip, want bet goede staat in ver-

houding rot het streefvermogen .., het

schoone echter staat in verhouding tot

het kemermogen. — Pulchrum et bonum

in subiecto quidem sunt idem, quia super

eandeni rem fundantur, scilicet super

formam, st propter hoc bonum lau-

datur ut pulchrum, ibidem, Wei
%ijn het goede en het schoone het-

%elfde naar bun subjekt, omdat \e

den^elfden grondslag bebben, nl. den

vorm, en daarom wordt het goede aan-

ge^ien voor lets schoons, theol.

sum. i, 118. — Verum et bonum

positive dicuntur, unde non possunt

adders nisi relationem, quae sit rationis

tantum, s. thomas, ou. disp. de
veritate Q. 2i, a. i, c, Het ware

en het goede warden op stellige wij^e

bedoeld en kunnen dus bet ws^en alleen

een redebetrekking toevoegen.— Bonum . .

.

et ens convertuntur, s. thomas, sum.

THEOL. I-II, Q. 18, A. I, C, V Gosds

sn 't ^ijnde %ijn venvisselbaar, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJ KEDADEN
57. — Verum et bonum convertuntur,

Het ware sn het goede %ijn omkeerbaar.

— Bonum et verum se mutuo includunt,

Het goede en het ware sluiten slkaar in.

— Unumquodque tantu/n habst ds bono,

quantum habet ds esss, Alles is goed

in %oover het is. — Oportet ... quod

alia tria (unum, verum, bonum) super

ens addant aliquid quod ens non contra-

hat; si enim contraherent ens, iam non

esssnt prima, s. thomas, qu. disp.

DE POTEKTIA, Q. 9, A. 7, AD 6, De
andere drie eerste bsgrippen, « een »

nl., awaaro en « goed » dienen het begrip

« we^en » lets toe te voegen dat het niel

beperkt; indien %e bet immers beperkten

^puden %e niel lunger eerste begrippen

%ijn. — Bonum ... sicut et ens, cum

converlatur cum eo, invenitur in quolibet

praedicamento, s. thomas, comm. in i

ethic, nic. lect. 6, Het goede schuilt

even^eer als het we^en waarmee het

ruilbaar is ondsr alls boofdbsgrippen.— Bonum et malum sunt in rsbus,

verum st falsum sunt in mente,

Goedheid en slechtheid hooren in de

dingen, waarheid en onwaarheid in den

geest thuis. — Bonum est diffusivum

sui, Het goede is van nature mededeel-

%aam, potters ii, 84. — Bonum
additum bono facit maius, Goedheid

dost, wannesr %s bij goedheid gevoegd

wordt, de%e toenemen. — Bonum diffi-

cilius constituilur, quam malum, Het
valt moeilijker lets goeds, dan lets

slecbts uit te werken. — Bonum est

naturaliter prius malo, Van aard uit

is het goede het kwade voor. — Bonum
est potentius malo, Het goede haalt het

op het slechte. — Bonum el malum
sunt genera contrariorum, Goed en slecht

tmn een soort van tegenstrijdigheden. —
Bonum proprie (est) motivum appetitus,

S. THOMAS, COMM. IN I ETHIC. NIC.

lect. i. Hetgoede %st het streefvermogen

in beweging.— Bonum uniuxcuiusqus rei

in quadam unitate consistit, Het goede

van leder ding bestaat in een ^ekere

eenheid. — Bonum non est bono con-

trarium, De eene goedheid kan niet

strijdig %ijn met de andere. — Eadsm ...

ratio boni etfinis est, s.thomas, comm.
in 11 metaphys., lect. 4, Goed-

heid en einddoel hebbsn ssn ^elfden

grand. — Malum est ut in pluribus,

bonum ut in paucioribus, Kwaad komt

veel meer voor dan goed. — Malum non

totaliter consumit bonum, Het kwade

kan nooit heelemaal het goede te niet

doen. — Malum aliquando sequilur ex

bono, Uit hetgoede volgt weleens kwaad.— Malum est in aliquo bono, Het

kwaad kleeft immer lets goeds aan.

— Bona non sunt facienda, ut veniant

mala, Het goede mag niet verr icht wor-

den om lets kivaads te bewerken. — Bo-
num absolute, Het volstrekt goede

(Tgd Bonum alterius, Wat goed

is in verhouding tot een ander).

Bonum accidentale, Bijkomstig
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goed. Bonum actionis, Het
goede der handeling. Bonum agen-
tis, Het goed van den werker.
Bonum alterius, Wat goed is in

verhouding tot andere wezens (Tgd
Bonum absolute, Het volstrekt

;

goede). Bonum antecedens, Voor-
afgaand goed. Bonum comple-
tum, Volledig goed. Bonum
consequens, Nakomend goed. Bo-
num consummatum, Volkomen
goed. Bonum deficiens, In gebreke
blijvend goed, ontoereikend goed.
Bonum entitativum, 't Wezens-
goede, het zijnsgoede. Bonum es-
sentiale, Wezenlijk goed. Bonum
essentialiter, 't Wezenlijk goede. I

Bonum formaliter, Het goede als

zoodanig. Bonum hominis, Het
goede van den mensch. Bonum
impcrfectum,'t Onvolmaakt goede.
Bonum improportionatum, Het
ongcevenredigd goede. Quando unum
illorum bonorum est improportionabile ad
aliud, tunc ... non addit, utfacial ipsum
melius, s. bonaventura, comm. ln
hi sentent. d. 9, dub. 3, Wanneer
lets goeds tot lets anders dat 00k goed is

niet geevenredigd is, dan wordt het

tweede door toevoeging van het eerste

niet beter. — Bonum in accidente,
Wat goed is in een bijkomstigheid.

Bonum in aliquo genere, Wat
goed is op een bepaald gebied.

Bonum in genere entis, Het \ve-

zensgoede, het zijnsgoede. Bonum
in omni genere, Wat in alle op-
zichten goed is. Bonum in se,

Het volstrekt goede (Tgd Bonum
alterius, Wat goed is in ver-

houding tot een ander). Bonum
in substantia, Wat goed is in de
zelfstandigheid. Bonum inhaerens,
't Aanklevend goede. Bonum ma-

,

terialiter, Het goede niet als zoo-
danig beschouwd. Bonum meri-
torium, 't Verdienstelijk goede. Bo-
num morale, 't Zedelijk goede.
Bonum moris, Het goede in de
iieden. Bonum obiectivum, Het
objectief goede. Bonum ordinis,

Het goede van de orde. Bonum or-
dinis universi, Het goede van de
orde in het heelal. Forma quam
principaliter Deus intendit in rebus

creatis, est bonum ordinis universi, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 49, A. 2,

c, Ds vorm waar het God bij de

schepselen vooral om te doen is

is het goede van de orde van het
heelal. — Bonum participative,
Wat door deelachtigheid goed is.

Bonum particulare, Bizonder
goed. Bonum ... hoc vel illud particu-

lare babet quod sit appetibile, in-

quantum est similitudo primae boni-

tatis, S. THOMAS, SUM. C GENT, in,

24, Dit ojgsen bizonder goed is bestreef-

baar in ^oover het een afstraling biedt

van de eerste goedheid. — Bonum per
accidens, 't Toevallig goede. Bo-
num per essentiam, Het van we-
zenuit goede. Bonum per partici-
pationem, Wat goed is door decl-
hebbing. Bonum per se, Wat in
zich zelf goed is. Bonum perfec-
tum, Het volmaakt goede (Bonum)
si non appetilur ut bonum perfectum,
quod est ultimus finis, necesse est ut
appetatur ut tendens in bonum perfec-
tum, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

Q. i, A. 6, c, Hetgoede dat niet als vol-

maakt goed, dit is als laatste einddoel

wordt nagestreefd, wordt nooa\akelijk
als middel tot het volmaakte goed na-

gestreefd. — Bonum physicum, Het
goede in de natuur, net physisch
goede. Bonum primum, Het eer-
ste goed. Bonum proportionatum,
Het geevenredigde goed. Bonum
proprie, Het eigenlijk goede. Bo-
num quod convertitur cum ente,
Het goede dat met het zijnde ruil-

baar is (Tgd Bonum quod est
in genere qualitatis, Het goede
dat bij het hoofdbegrip « hoedanig-
heid » thuishoort, het goede dat
het zijnde nader bepaalt). Bonum
quod est in genere qualitatis,
Het goede dat bij het hoofdbegrip
« hoedanighcid a thuishoort, het
goede dat het zijnde nader bepaalt
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(Tgd Bonum quod convertitur I

cum cnte, Het goede dat met het

zijnde ruilbaar is). Bonum relative,
;

Wat goed is in verhouding tot ande-

re vezens. Bonum secundum quid,

Goed onder zeker opzicht, van
benthem, I, 36. Bonum secundum
se, Het volstrekt goede (Tgd Bo-
num alterius, Wat goed is in

verhouding tot andere wezens).

Bonum separatum, Het afge-

scheiden goede. Bonum separa-

tum, quod estprimum move/is, est melius

bonum bono ordinis, quod est in universe,

S. THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.
lect. 1 2, Het ajgescheiden goede, d.iv.%.

de eerste beweger, is voortreffelijker dan

het goede van de orde dat het heelal

bevat. — Bonum simpliciter, Het
goede zonder meer, tiieol. sum.

1, 106; het alzijdig goede, van
benthem i, 1 8. Bonum subsistens,

Het op zich zelf staande goede.
Bonum substantiae, Het zelfstan-

dig goede. Bonum summum,
Het opperste goed. Ipsum summum
bonum quodammodo appetitur in qiwlibet

bono, S. THOMAS, COMM. IN I ETHIC.

nic. lect. i, Het opperste goed %elf

wordt eenigs-^ins in alle goed nagestreefd.

— Ultimas ...finis est ipse Deus, quia

ipse est summum bonum, s. Thomas,
sum. c. gent. 1, 74, God is, daar Hij
toch het opperste goed is, ook het laatste

einddoel. — Nihil est bonum, nisi in

quantum est quaedam similitude etpar-

ticipate bom summi, s.thomas, comm.
in i ethic, nic. lect. i, Niets

is goed behalve in ^pover het gelijkenis

met en deelhebbing aan het opperste

goed beteekent. — Bonum supera-
bundans, Overvloetend goed. Bo-
num transcendentale, Overtref-

fend goed, bovenhoofdbegrippelijk
goed. Bonum transumptive, Het
overdrachtelijk goede. Bonum
virtutis, Het goede van de deugd.
Bonum unius virtutis non contrariatur

bono alterius virtutis, s. thomas, QU.

disp. de charitatf, A. 12, AD T2,

Het goede van een deugd kan niet met

het goede van een ander deugd in strijd

%ijn. — b) Het goede. Bonum
cuiusque rei est in hoc, quod sua

operatio sit conveniens suae formae, s.

THOMAS, COMM. IN II ETHIC. NIC.

lect. 2, Hetgoede van elk we^en bestaat

hierin, dat %ijn handelen strooke met
"%ijn vorm. — Primum principium in

ratione practica est, quod fundatur

supra rationem boni, quae est : Bonum
est, quod omnia appetunt, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 94, A. 2, C,
Het eerste beginsel van het practisch

verstand steunt op bet begrip : goed;

dit begrip is nl. : Het goede is dat-

gene waar alles naar slreeft. —
Cum dicitur : bonum est quod omnia
appetunt, non sic intellegitur quasi

unumquodque bonum ab omnibus appe-

tatur; sea quia quidquid appetitur ra-

tionem boni habet, s. thomas, sum.

theol. 1, q. 6, a. 2, ad 2, Het ge-

%egde : « Het goede is datgene waar alles

naar streeft », moet niet aldus begrepen

worden, also/ elk goed door alien werd
nagestreefd, doch in dien %in, dat alles

wat nagestreefd wordt eenig goed is,

theol. sum. 1, 135. — Est ...

bonum, quod omnia appetunt, et idea

habet rationem finis, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 5, a. 4, ad i, Het goede

staat in verband met het streefvermo-
gen : het goede is immers datgene waar
alles naar streeft, theol. sum.

1, 118. — Cum ... bonum sit quod

omnia appetunt, de ratione boni

est quod in eo quietetur appetitus, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 27,

a. 1, ad 3, Daar het goede dat is wat
alien nastreven, brengt de aard van het

goede mee dat het het streefvermogen

moet bevredigen. — Alio ... mo-

do apprehendit bonum inteliecius et

se'nsus. Nam intellectus apprehendit

bonum secundum universalem rationem

boni; sensus autem apprehendit sub de-

terminata ratione boni, s. thomas,
COMM. IN III DE ANTMA LECT. 1 4,

Het goede wordt door het verstand en

door de ^intuigen niet op de^elfde wij-^e

waargenomen. Het verstand neemt nl.
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het goede waar onder het algemeene op-

zicht van « goed »; de ^inluigen inlegen-

deel onder een bepaald opzicht. — Bo-
num absolutum, Volstrekt goed.
Bonum abstractum, Afgetrokken
goed. Bonum actuale, Daadwcrke-
lijk goed.Bonum adquisitum, Aan-
geworven goed. Bonum aestima-
tum, Vermeend goed. Bonum
aeternum, Eeuwig goed. Bonum
agibile, Docnbaar goed. Bonum
alienum, Oneigen goed. Bonum
apparens, Schijngocd. Bonum ap-
petibile, Nastreefbaar goed. Aliquid
apprehensum per set/sum habet ratio-

nem boni appetibilis, inquantum est

delectabile secundum sensum; et ad hoc

bonum ordinatur concupiscibilis, s. tho-
mas, COMM. IN III DE ANIMA LECT.

14, lets dat door de %intuigen wordt
ivaargenomen is een nastreefbaar goed
in %pover het de ^intuigen genoegen

brengt en tot dat goed wordt het

begeervermogen geordend. — Bonum
apprehensum, Waargenomen goed.
Obiectum ... appelitivae (potentiae) est

bonum apprehensum, s thomas, comm.
IN III DE ANIMA LECT. 1 4, VoOf-
werp van het streefvermogen is het

waargenomen goed.—Bonum arduum,
Last meebrengend goed. Bonum
causatum, Veroorzaakt goed, te-

weeg gebracht goed. Habere modum,
speciem, et ordinem, pertinet ad ratio-

nem boni causati : sed bonum in Deo
est sicut in causa; unde ad eum pertinet

imponere aliis modum, speciem et ordi-

nem, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 6,

a. i, ad i, Maat te hebben,gesoortschikt

te v>ijn engeordend te v>ijn is het teiveegge-

brachte goed eigen; het goede echter hoort

bij God als bij v>ijn oor^aak en %po

komt het God toe andere wezens maat,

een soortelijken vorm en orde in te

prenten. — Bonum cognitum,
Gekend goed. Obiectum voluntatis

(est) bonum cognitum, s. thomas,
COMM. IN IU ETHIC. NIC, LECT. 3,

Voorwerp van den wil is het gekende

goed. — Bonum commune. Alge-
meen welzijn, beysens, kthiek r,

90, gemeenschapsgoed, van sante,
26. Bonum commune melius est bono
private, Het gemeenschapsgoed is voor-

treffelijker dan het goede van den enke-
ling. — Bonum, quo communius, eo

divinius,s. thomas, comm. in iv sen-
tent., D. 49, Q. I, A. I, SOL. I, AD
3, Hoe meer het goede gemeenschappelijk
is, %po meer is het ook goddelijk. —
Oportet ...praeter id quod movet adpro-
prium bonum uniuscuiusque, esse aliquid

quod movet ad bonum commune mullo-

riim, S. THOMAS, I DE REGIMINE P1UN-
cipum, c 1, Behalve dit wat lot het

welzijn van elk in het bi^pnder drijft,

moet er nog lets ^ijn dat op het algemeen

welzijn van velen richt. — Ordinare ...

aliquid in bonum commune, est vel totius

multitudinis, vel alicuius gerentis vicem
totius multitudinis, s. THOMAS, sum.
theol. i-n, q. 90, a. 3, c, lets

ordenen ... met betrekking tot het alge-

meen welzijn komt, ofwel aan de geheele

gemeenschap, ofwel aan iemand, wien de

t^prg voor de gemeenschap is opgedragen,

toe, theol. sum. x, 11. — Bo-
num completivum,Vervollcdigend
goed. Bonum coniunctum, Toege-
voegd goed. Bonum connaturale,
Met dc natuur strookend goed.
Bonum conveniens, Passcnd goed.
Voluntati ipsi inest naturalis quidam
appetitus sibi convenientis boni, et

praeter hoc habet appetere aliquid se-

cundum propriam determinationem, non
ex necessitate; quod ei competit, in

quantum voluntas est, s. thomas, qu.
DISP. DE VERITATE Q. 22, A. 5, C,
In den wil is eenentjjds een natuur-

streving naar het goede dat met
den wil strookt, en ander^ijds kan hij

naar eigen keu^e en vrij lets nastreven;

dit laatste nu komt hem als wil toe. —
Bonum corporale, Lichamclijk
goed. Bonum corruptibile, Ver-
gankelijk goed. Bonum creatum,
Geschapen goed. Bonum creaturae,
Goed van het schepsel. Bonum
delectabile, Genotsgocd, behaag-
lijk goed. Bonum determinatum,
Bepaald goed. Bonum divinum.
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Goddelijk goed. Bonum domes-
ticum, Gezinswelzijn, niekel 74.

Bonum Ecclesiae, Welzijn der

Kerk. Bonum extrinsecum, Uiter-

lijk gocd. Bonum familiae, Ge-
zinswelzijn, niekel 74. Bonum
lictum, Gewaand gocd. Bonum
finale, Eindgoed. Bonum Aniens,
Eindgoed. Bonum finitum, Eindig
goed. Bonum fortunae, Het goede
van het lot. Bonum futurum, Toe-
komstig gocd. Bonum gentis, Wel-
zijn van het volk. Esse ... partis est

propter esse totitts, untie et bonum gentis

est divinius quam bonum unius hominis,

S. THOMAS, SUM. C. GENT, in, 1 7, De
deelen bestaan om het geheel en %po is het

welzijn van het volk meer goddelijk dan

het welzijn van een mensch. — Bonum
gloriae, Het goede der heerlijkheid.

Bonum gratiae, Het goede der

genade. Bonum honestum, Be-

hoorlijk goed, bf.ysens, ethiek i,

92, Eerzaam goed, voegzaam goed.
Bonum huic, Goed voor iemand.
Bonum humanum, Menschelijk
goed. Bonum increatum, Onge-
schapen goed. Bonum individui,

Goed van den enkcling. Bonum
infinitum, Oneindig goed. Bonum
intellectuale, Verstandelijk gocd.

Bonum intellectus, Verstandsgoed.

Bonum internum, Beoogd goed.
Bonum intentum in unaquaque opera-

tione vel electione dicitur finis, s.

THOMAS, COMM. IN I ETHIC. NICOM.
lect. 9, Hetgoede dat bij elke handeling

of wilskeu^e beoogd wordt heet doel. —
Bonum multitudinis, Welzijn der

gemeenschap. Bonum naturae, Na-
tuurgoed. Bonum naturale, Na-
tuurlijk goed. Bonum operabile,
Doenbaar goed. Bonum partium,
Goed der dnderdeelen. Bonum totius

est bonum partium, Het welzijn van het

geheel is ook het welzijn der onderdeelen.

— Bonum participatum. Ten deel

gekregen goed. Bonum particu-

late, Bizonder goed. Bonum pa-

triae, Welzijn van het vaderland.

Bonum personale, Persoonlijk

welzijn. Bonum politicum, Staats-

welzijn. Bonum principale, Voor-
naamste goed. Bonum privatum,
Persoonlijk welzijn. Bonum pro-

prium, Eigen goed, eigen wel-

zijn. Bonum publicum, Open-
baar welzijn. Bonum rationis,

Goed der rede. Bonum secunda-
rium, Ondergeschikt goed. Bonum
sensibile, Zintuigelijk goed. Bo-
num sensus, Zintuigelijk goed.

Bonum simpliciter, Onvoorwaar-
delijk goed. Bonum singulare, Af-
zondeiiijk goed. Bonum societa-

tis, Gemecn welzijn, niekel
27, gemeen goed. Bonum spe-
ciei, Welzijn der soort. Bonum
spirituale, Geestelijk goed, geeste-

lijk welzijn. Bonum subiectivum,
Het subjektief goede. Bonum su-
pernaturalc, Bovennatuurlijk goed.
Bonum terminans, Eindgoed. Bo-
num terrenum, Aardsch goed.

Bonum totius, Welzijn van 't ge-

heel. Bonum totius est bonum partium,

Het welzijn van het geheel is ook het

welzijn der onderdeelen.— Bonum ul-

timum, Laatste gocd. Bonum uni-
versale, Het algocde, de cock,
over het geluk 2i 3. Nihil potest

quietare voluntatem hominis nisi bonum
universale, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 2, A. 8, c, Niets kan den wil

van den mensch bevredigen behalve het

algoede, de cock, over het geluk,
213. — Bonum utile, Het nuttig-

goede, platenburg, zedeleer 43-

44, nuttighcidsgoed. Bonum ve-

rum, Waar goed. — 2. Concreet :

Goederen. Bona animae, Ziclsgoc-

deren. Bona communia, Goederen
der gemeenschap, salsmans, recht.
plicht. 192, gemecnschappelijke

goederen. Bona commutabilia,
Ruilgoederen. Finis ... ultimus in a-

more commutabilium bonorum est ipse

homo, propter quern omnia alia quaerit,

S. THOMAS, COMM. IN n SENTENT., D.

42, Q. 2,a. i, soi..,Di? liefde tot ruilgoe-

deren heeftals laatste einddoel den mensch

%elf, om me al het andere ge^ocht wordt.
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— Bona coniungalia, Echtelijke

goederen. Bona consumptibilia,
Verbruikbarc goederen. Bona con-

sumptiva, Verbruiksgoederen. Bo-
na corporea, Lichamelijke goede-

ren. Bona corporis, Lichamelijke

goederen. Bona derelicta, Verlaten

goederen, salsmans, recht. plight.

350. Bona dotalia, Wettelijke bruid-

schat, SALSMANS, RECHT. PLICHT.

193. Bona ecclesiastica, Kerkelijke

goederen. Bona externa, Uiterlijke

goederen. Bona fortunae, Goede-
ren der fortuin. Bona fungibilia,

Vervangbare goederen. Bona gra-

tiae, Gcnadcgoedcren, van sante
40. Bona immobilia, Onroe-
rende goederen. Bona incommu-
tabilia, Niet ruilbate goederen. Bo-
na incorporea, Onlichamelijke goe-

deren. Bona intermedia, Tusschen-
gocderen. Bona interna, Inwen-

digc goederen. Bona matcrialia,

StoffeUjke goederen. Bona matri-

monii, Huwelijksgoedcren. Bona
mobilia, Roerende goederen. Bona
naturae, Natuurgoederen, van san-

te 40-41. Bona non consumptibi-

lia, Onverbruikbare goederen. Bona
non fungibilia, Onvervangbare
goederen. Bona nullius, Onbe-
heerde goederen, salsmans, recht.
plicht. 350. Bona paraphernalia,
De eigen goederen van de vrouw,
ibidem 193. Bona productiva,
Voortbrengende goederen. Bona
productiva immobilia, Onroerendc
voortbrengende goederen. Bona sta-

bilia, Blijvendc goederen.
BONUS : 1. Objcktief : Goed (Tgd
MALUS, Slecht) — 2. Subjektief :

Goed (Tgd MALUS, Slecht). Unum-
quodque dicitur bonum, inquantum est

perfectum, s. thomas, sum. theol. i,

q. 5, a. 5, c, sllles wordt goed ge-

noemd, in \oover het volmaakt is,

theol. sum. 1, 122. — Bonum
dic(i)tur id quod simpliciter compla-

cet appetitui, pulchrum atitem dic(i)tur

id cuius ipsa apprehensio placet, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 27,

a. 1, ad 3, Goed heet wat gewoonweg

aan het streefvermogen bevalt, schoon

integendeel heet dat waarvan de waar-

ncming %elf bevalt.

BRUTUM : Redeloos dier.

CADUCITAS : Verval (recht).

CAELIBATUS : Ongchuwde staat,

echtelooze staat, celibaat.

CAELUM : Hemel. Caelum triplici-

ter dicitur in Scripturis. Quandoque

enim dicitur proprie et naluraliter; et

sic dicitur caelum corpus aliquod sublime

et luminosum actu vel potentia et in-

corruptibile per naturam ... Secundo

dicitur caelum per participationem ali-

cuius proprietatis caelestis corporis, sci-

licet sublimitatis et luminositatis actu

vel potentia ... Tertio dicitur caelum

metaphorice; et sic quandoque ipsa

sancta Trinitas dicitur caelum propter

eius spiritualem sublimitatem et lucem;

... quandoque etiam spiritualia bona, in

quibus est sanctorum remuneration prop-

ter eorum eminentiam caeli nominanlur;
,

... quandoque vero tria genera superna-

turalium visionum, scilicet corporalis,

imaginariae et intelleciualis, tres caeli

nominantur, s. thomas, sum. theol.

1, q. 68, a. 4, c, Het woord « hemel »

wordt in de schriftuur op drie verschil-

lende manieren gebruikt. Vooreersf in

eigenlijken en natuurlijken ^in en dan

beteekent hemel een hoog gelegen lichaam

dat thans lichtend is of het ivorden kan
en van aard ttit onvergankelijk is ...

Verder wordt met « hemel » ook de

deelhebbing aan een of andere eigenschap

van het hemelsch lichaam bedoeld, het^j

dan aan -%ijn hooge Hgging, het^ij aan

yijn lichtend-^ijn of aan %ijn vermogen

om lichtend te warden ... Eindelijk wordt
« hemel » nog overdrachtelijk gebruikt

en \oo wordt weleens de heilige Drie-
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eenheid %elf om haar geestelijke poor-
|

trejfelijkheid en helderheid kernel ge-
t

noemd; ... soms ook worden geestelijke

goederen, waarmee de heiligen beloond

worden, om bun voortreffelijkheid kernel

genoemd; .. soms eindelijk worden de

drie soorten van bovennatmtrlijke visioe-

nen, ^intuigelijke namelijk, verbeeldings-

en verstandsvisioenen, als drie kernels

genoemd. — Caelum omne non est fac-
tum, ... neque contingit corrumpi,

S. THOMAS, COMM. IN II DE CAELO ET
|mundo lect. i, N° 2, De kernel kwam

niet tot stand en %al ook niet vergaan. —
Caelum aereum, Luchthemel. Cae-
lum aethereum.Aetherhemel. Cae-
lum aqueum, Waterhemel. Cae-
lum corporeum, Lichamelijkc he-
mel. Caelum crystallinum, Kris-
taalhemel. Caelum empyreum,
Vuurhemel, bovenzintuigelijke he-
mel. Caelum igneum, Vuurhemel,
bovenzintuigelijke hemel. Caelum
intellectuale, Verstandelijke hemel,
bovenzintuigelijke hemel. Caelum
olympium, Olympische hemel.
Caelum primum, Eerste hemel.
Caelum secundum, Tweedc hemel.
Caelum sidercum, Sterrenhemel.
Caelum sphaericum, Sferische he-
mel. Caelum supremum, Hoogste
hemel. Caelum tertium, Derde
hemel.
CAEREMONIA : Ceremonie.
CALUMNIA : Laster.

CALUMNIARE : Lasteren.

CALUMNIATOR : Lasteraar.

CAMBIUM : Wissel, wisselhandel

(recht).

CAMPSOR : Wisselagcnt (recht).
CANON : i. Regcl. — 2. Kerkelijk
voorschrift, kerkwet (kerkelijk i

recht). — 3. Kanon, lijst der als !

echt crkende boeken der heiiige

Schrift (schriftuur). — 4. Mis-
woorden tot aan hct Pater (litur-
gie). — 5. Rcntevoet (rechtI.
CANONICUS

: 1. Kerkrechte'lijk,

kerkelijk (kerkelijk recht). —
2. Erkend als tot de Schriftuur
behoorend (schriftuur).

CANONIZARE : Heiligvcrklaren,
hciligspreken.

CANONIZATIO : Heiligverklaring,

heiligspreking.

CAPACITAS : Vatbaarheid, ont-
vankelijkheid, bevattingsvermogen.

CAPAX : Vatbaar, ontvankelijk, toe-

gankelijk, in staat zijnde. Dubie
capax, Betwijfelbaar in staat zijnde

(biecht).

CAPITALISMUS : Kapitalisme.

CAPUT : Hoofd. Caput Ecclesiae,
Hoofd der Kerk. Caput morale,
Zedelijk hoofd. Caput naturale,
Natuurlijk hoofd (erfzonde).
CARENTlA : Zuiver gemis, pot-
ters 11, 15, ontstentenis.

CARITAS : Licfde, goddelijke dcugd
van liefde. Caritas ... addit supra
amorem perfectionem quandam amoris,
inquantum id quod amatur magni pretii

aestimatur, ut ipsum nomen designat,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. l6,

a. 3, c., De goddelijke deugd van liefde

voegt aan de liefde nog een volmaaktheid

toe; bet voorwerp van eerstgenoemde

liefde wordt namelijk, zpoals de la-

tijnsche naam te kennen geeft, van hooger

waarde geschat. — Caritas non solum

significat amorem Dei, sed etiam amici-

tiam quandam ad ipsum, quae quidem
super amorem addit mutuam redama-
tionem cum quadam mutua comtnunica-

tione, s. thomas, sum. theol. i-h,

Q. 65, A. 5, c, De goddelijke deugd

van liefde geeft, bebalve de liefde tot

God, ook nog een %ekere vriendschap

tot Hem te kennen, die aan de liefde

onderlinge wederliefde en een %ekere

onderlinge mededeeling toevoegt. —
(Caritas) dicitur esse forma virlutum,

s. thomas, sum. theol. ii-ii, q. 23,

A. 8, c, De goddelijke deugd van liefde

wordt de vorm van de detigden genoemd.
— Caritas actualis, Dadelijke
liefde. Caritas creata, Geschapen
liefde. Caritas eliciens, Uitbrengen-
de liefde. Caritas habitualis,
Liefde als hcbbeliikheid. Caritas
imperans, Bevelende liefde, gebie-
dende liefde. Caritas imperfecta,

carnalis — 45
— causa

Onvolmaakte liefde. Caritas inci-

piens, Aanvangende liefde. Caritas

increata, Ongeschapen liefde. Cari-

tas patriae, Liefde der gelukzaligen.

Caritas perfecta, Volmaakte liefde.

Caritas proficiens, Vorderingen
makende liefde. Caritas viae, Liefde

van de strijdende Kerk.
CARNALIS, Vleeschclijk.

CARNALITAS, Vleeschelijkheid.

CASTITAS, Kuischheid, zuiverheid,

potters v, 129. Castitas commu-
nis, Gewone zuiverheid. Castitas
coniungalis, Echtclijke kuisch-

heid, echtelijke zuiverheid. Castitas

imperfecta, Onvolmaakte kuisch-

heid, onvolmaakte zuiverheid. Ca-
stitas iuvenilis, Voorechtelijkc

kuischheid, voorechtclijke zuiver-

heid. Castitas perfecta, Volmaakte
kuischheid, volmaakte zuiverheid.

Castitas spiritualis, Geestelijke

kuischheid. Castitas vidualis,

Naechtelijkc kuischheid, naechte-

lijkc zuiverheid. Castitas vagina-
lis, Maagdclijke zuiverheid, maag-
delijkc kuischheid, potters v, 234.

CASUALIS : Gevallijk, gevallig.

CASUALITAS : Gevallijkheid, ge-
valligheid.

CASUALITER : Gevallijkerwijze,

gcvallia;er'wijzc.

CASUISTICA : Casuistiek.

CASUS : Geval. Omne ... quod non

habet causam determinatam, casu acci-

dit, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q. 5, a. 2, c., ^4/ wot geen bepaalde

oor^aak heeft gescbiedt gevallijkerwijze.

— Ea quae casu accidtmt, prove-

nhmt ul in minori- parte, ibidem,

Wat gevallijkerwijze gescbiedt blijft

uitzpndering.

CATECHESIS : Geloofsonderricht.

CATECHUMENUS : Doopleer-
ling, potters hi, 229, gcloofsleer-

ling, nieuwbarn 66, catechumeen,
ibidem.

CATEGOREMATICE : Ult zich

zelf beteekenend (Tgd SYNCATE-
GOREMATICE, Medebeteeken-
derwijze).

CATEGOREMATICUS : Vol-
strekt uit zich zelf beteekenend (Tgd
SYNCATEGOREMATICL'S, Me-
debeteekenend).
CATEGORIA : 1. Klasse, slag.— 2. Zijnsvorm, denkvorm, hoofd-
begrip, grondbegrip (denkleer).
CATEGORICE • Stelligerwijze.

CATEGORICUS : Stellig.

CATHEDRA : Leerstoel, de groot,
LEVEN V. D. H. THOMAS V. AQUINO,

29, leergestoelte, ibidem 28. Ex
cathedra, Van sjjn leerstoel af, potters
hi, 77 (kerkleer).
CATHOLICITAS : Algemeenheid
(kerkleer).
CATHOLICUS : Algemccn (Kerk-
leer).

CAUSA : 1. Oorzaak. (Tgd EFFEC-
TUS, Uitwerksel). Mm est proprie

causa alicuius, sine quo esse non potest,

S. THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 86,

a. 6, sed c, Dit is eigenlijk oorzaak

van iets, ponder hetwelke dit laatste

niet %ijn kan. — Proprie causa dicitur,

ad quam ex necessitate sequitur aliquid,

S. THOMAS, QU. DISP. DE MALO, Q. 3,

A. 3, ad 3, Oorzaak wordt eigenlijk dit

genoemd waarop noodv^akelijk iets volgt.— ilia dicuntur esse principia et causae

rerum naturalium, ex quibus sunt etfiunt

per se et non secundum accidens, s.

THOMAS, COMM. IN I PHYSIC. LECT.

13, n° 2, Dit wordt eigenlijk

beginsel en oorzaak van de dingen in

de natuur genoemd, waaruit laatstge-

noemde uiteraard en niet gevallijk

voortkomen. — Unumquodque cognosci-

tur per suam causam, s. thomas,
COMM. IN III ETHIC NIC. LECT. 4,
Alles kennen we dank xjj de oorzaak.— Quattuor s{u)nt genera causarum;
duo ex bis sunt partes essentiae scilicet

materia et forma, s. thomas, comm.
in in phys. LECT. 5 , N° 15 Daar zjjn
vier soorten van oor^aken, en twee onder

die, stofen vorm namelijk, maken de we-

Zenheid uit. — Causae quaedam sunt ex
quibus necessario sequitur ejfectus, quae
impediri non possunt, et in istis causis

habet causatum esse cerium et deter-



causa - 46 - causa

minatum ... Quaedam autem sunt

causae ex qtiibus consequuntur effectus

ut in maiori parte, sect tamen deficiunt

in minori parte; unde in istis causis

effectus futuri non babent certitudinem

absolutam, sed quondam, inquanfum
sunt magis determinatae causae ad unttm

quam ad alitid; ... sed quaedam causae

sunt quae se habent ad utrumque; et

in istis causis effectus de futuro nullam

habent certitudinem vel determinationem,

S. THOMAS, COMM. IN I SENT., D. 38,

q. i, a. 5, sol., Daar spin sommige
oorzaken rvaaruit nood\akelijk bet uit-

werksel volgt, ^podat dit laatste niet Man
verhinderd warden en in dergelijke oor-

zaken beeft wat er door veroor^aakt

wordt een vast en bepaald aan^ijn; daar

%ijn andere oorzaken waaruit gewoonlijk,

boeivel niet immer, bet uitwerksel volgt

en in dergelijke oorzaken beeft bet te

volgen uitwerksel geen onbetwistbaar,

maar allien een waarschijnlijk aan^ijn;

die oorzaken gaan namelijk bij voorkeur

een bepaalde richting uit. Eindelijk %ijn

er nog oorzaken die even fel naar beide

kanten hellen en in laatstgenoemde oor-

zaken bieden de te volgen uitiverkselen

heelemaal geen vastbeid noch voorafbe-

paaldheid.— Ottando ... causa et effectus

convenitmt in nomine, tunc Mud nomen
magis praedicatur de causa quam de

effeCtU, S. THOMAS, COMM. IN I ANAL.
post. lect. 6, n° 4, Wanneer oor-

zaak en uitwerksel met een ^el/den

naam genoemd worden, dan eischt de oor-

%aak bewusten naam meer voor ^icb op

dan bet uitwerksel. — Necesse est ...

quod potestati cuiuslibet causae subsit

omne Mud quod potest contineri sub

propria obiecto virtutis eius, S. thomas,
COMM. IN VI ETHIC. NIC. LECT. 2,

Het kan niet anders of aan de macbt
van een bepaalde oorzaak is alles onder-

worpen wat bij het eigen voorwerp van
%ijn vermogen hoort. — Omnis causa

inquantum est causa, est naturaliter pri-

or sua causato, s. thomas, de prin-
cipiis naturae, Elke oorzaak gaat,

in %po ver %e oorzaak is, van natuur

baar uitwerksel vooraf. — Cum

effectus dependeant a causa, posito

effectu necesse est causam praeexsistere,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 2, A.

2, c, Daar ... de uitwerkselen afban-

gen van de oorzaak, kunnen we uit de

werkelijkheidvan een uitwerksel besluitsn

tot het vooraf bestaan van %ijn oorzaak,

THEOL. SUM. I, 48. Cum ...

effectus aliquis nobis est manifestior

quam sua causa, per effectum pro-

cedimus ad cognitionem causae, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 2, A. 2, C,
Wanneer ... een uitwerksel ons beter

bekend is dan yijn oorzaak, dan

komen wij door het uitwerksel tot de

kennis van de oorzaak, theol. sum. i,

47.— Effectus aliquando est notior cau-

sa quoad nos et secundum sensum, licet

causa sit semper simpliciter et secun-

dum naturam notior, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT.

23, n° 4, Het uitwerksel is weleens

wat ons en vooral de zjntuigen betreft,

meer kenbaar dan de oor^aak; in vol-

strekten %iti en wat de natuurlijke

verhoudingen betreft is echter de oorzaak

meer kenbaar.— Nihil ... est causa sui

ipsil/S, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

Q. 20, A. 3, ARC 3, Niets is oorzaak

van %icb %elf. — Causae sunt sibi invi-

cem causae, De oorzaken strekken elkan-

der tot oorzaak.— Causa estpotior cau-

sato, S. THOMAS, SUM. THEOL., I, Q.

60, a. 4, arg. 2, De oorzaak is

voortreffelijker dan het uitwerksel. —
Causa prior est suo effectu, De
oorzaak gaat baar uitwerksel vooraf— Causae aequalitas causat ae-

qualem effectum, Gelijke oorzaken bren-

gen gelijke uitwerkselen teweeg. —
Quidquid est in effectu est in causa,

Alles wat een uitwerksel meebrengt

schuilt in de oorzaak. — Posita causa

ponitur effectus, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 14, A. 8, ARG. 2,

Is er een oorzaak, dan is er een

gevolg, THEOL. SUM. I, 325.
Kemota causa, necesse est removeri

effectum, s. thomas, sum. theol. i-h,

q. 112, A. 3, arg. 2, Als de oorzaak.

weggenomen is, moet ook het gevolg

causa — 47 — causa

weggenomen warden, theol. sum.

xi, 108. — Posito effectu ponitur

causa, Waar een uitwerksel is is

ook een oorzaak. — Sublato effectu

aufertur causa, Valt het uitwerksel weg,

dan valt ook de oorzaak weg. — Posita

causa in esse, non ponitur in actu, nisi

ponatur in operando, s. bonaventura,
COMM. IN I SENT., DIST. 45, A. 2,

q. 2, ad arg. 2, Een oorzaak die reeds

aan^ijn beeft wordt eerst metterdaad

oorzaak wanneer %e handelend optreedt.

— Antequam res sit, non habet esse

nisi in causis suis, s. thomas, comm.
IN I SENT., DIST. 38, Q. I, A. 5, SOL.,

Vooraleer lets is beeft bet alleen in

v;ijn oorzaak aans>ijn. — Diversorum

... diversae sunt causae, s. thomas, i

de regimine principum c i, Ver-
schillende uitiverkselen hebben verscbil-

lende oorzaken. — Quidquid fit causam

habet, Alles wat tot stand komt beeft

Zjjn oorzaak. — Causa accidenta-

lis, Bijkomstige oorzaak, beysens,

ontologie 85. Causa activa, Werk-
dadigc oorzaak. Causa actualis,

Daadwerkelijke oorzaak. Causa
adaequata, Adaequate oorzaak.

Causa adiuvans, Helpende oorzaak.

Causa aequivoca, Ongelijksoorti-

ge oorzaak. Causa agens, Wer-
kende oorzaak. Duplex est causa

agens, principalis et instrumentalis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 62, A.

i, c, Eris... een dubbele werkende oor-

zaak, te weten, de hoofdoor^aak en de

werktuigelijke oorzaak, theol. sum.

xxii, 57-58.— Causa altior, Hooger
oorzaak. Quanta ... aliqua causa est

altior, tanto est communior et efficacior,

et quanto est efficacior, tanto profun-

dus ingreditur in effectum et remotiori

potenlia ipsum reaucit in actum, s.

THOMAS QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3,

a. 7, c.. Hoe hooeer een oorzaak is, %oo

algemeener en doeltreffender is %e en hoe

meer %e doeltreffend is, %po dieper grijpt

^e in het uitwerksel in en brengt dit

laatste te beter van verwijderden aanleg

tot daad. — Causa altissima, Hoog-
ste oorzaak, allerhoogste oorzaak.

Causa altissima in aliquo
genere, Hoogste oorzaak in een
bepaald opzicht. Causa altissi-

ma simpliciter, Onvoorwaardelijk
hoogste oorzaak. Causa analoga,
Deelsgelijkende oorzaak. Causa
animalis, Dierlijke oorzaak. Causa
appropriata, Eigen oorzaak. Causa
causarum, Oorzaak der oorzaken.
Quidquid est causa causae, est causa

causati,s. thomas, qu. disp. de malo,

q. 3, a. i, arg. 4, Wat de oorzaak

teweegbrengt brengt ook bet uihverksel

teweeg. — Causa coacta, Gedwon-
gen oorzaak. Causa coadiuvans,
Helpende oorzaak. Causa cogens,
Dwingende oorzaak. Causacognos-
cendi, Kenoorzaak. Causa com-
munis, Gemeenschappelijke oor-

zaak. Cum omnia contraria conveniant

in uno communi, necesse est in eis supra

causas contrarias proprias inveniri

unam causam communem, s. thomas,
sum. theol. 1, Q. 49, A. 3, C.j Daar
alle tegendeelen lets gemeenscbappelijks

hebben, moeten ^e boven bun eigen on-

derling strijdende oorzaken uit nog een

gemeenschappelijke oorzaak hebben. —
Causa complementaria, Bijoor-

zaak, aanvullende oorzaak. Causa
completa, Volledige oorzaak. Im-
possibile est quod duae causae com-

pletae sint immediatae tinius et eiusdem

rei, s. thomas, sum. theol. i,

q. 52, a. 3, c, Een en de^elfde t^aak

kan niet rechtstreeks op twee volle-

dige oorzaken teruggaan. — Causa
composita, Samengesteldc oorzaak.

Causa concurrens, Medewcrkendc
oorzaak. Causa conservans, In-

standhoudendc oorzaak. Causa
consilians, Aanradendc oorzaak.

Causa conspecialis, Soortgelijke

oorzaak. Causa constitutiva,

Samenstcllende oorzaak. Causa
consubstantialis, Medezelfstandige
oorzaak. Causa consummativa,
Voltrekkende oorzaak. Causa con-
tingens, Wisselvallige oorzaak.

Causae coordinatae, Onderling
gerangschikte oorzaken. Causa



causa — 48 — causa

corporalis, Lichamclijke oorzaak.

Causa creans, Scheppende oor-

zaak. Causa creatrix, Scheppen-
de oorzaak. Causa defectibilis, On-
toereikende oorzaak, in gebreke
blijvende oorzaak. Causa defectiva,
Ontoereikende oorzaak, in gebreke
blijvende oorzaak. Causa deficiens,

In gebreke blijvende oorzaak,

JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER,

53, ontoereikende oorzaak. Causa
determinata, Bepaalde oorzaak.

Causa directa, Rechtstreeksche oor-

zaak. Causa disponens, Geschikt-

makendc oorzaak, van coppenolle,
ALGEMEENE SAKRAMENTENLEER 1 24.

Causa dispositiva, Geschiktmaken-

de oorzaak. Non sic idem effectus cau-

sae naturali et divinae attribuitur, quasi

partim a Deo et partim a naturali agen-

te fiat, sed toius ab utroque secundum

alium modum, s. thomas, s. c. gent,

hi, 70, Een %elfde uitwerksel wordt niet

aldus aan een natuurlijke oorzaak en aan

de goddelijke kracht toegeschreven, also]

het Door een deel van God en poor een

deel van de natuurlijke oorzaak voort-

kwam, maar integendeel komt bet heele-

maal, hoeivel op verschillende wij^e, van

elk van beide voort.—Causa effectiva,

Bewcrkendc oorzaak. Causa effi-

cax, Doeltreffende oorzaak. Causa
efficiens, Werkendc oorzaak, pot-

ters v, 141, bewerkende oorzaak,

voortbrengendc oorzaak, potters
n, 297, vverkoorzaak, doodkorte,
ma at en meten, 45. Causae efficienti

assimilatur effectus, Het uitwerksel

betrekt %ijn geaardheid van de bewer-

kende oorzaak. — Causa efficiens

coordinata, Toegevoegde be-

wcrkendc oorzaak. Causa effi-

ciens partialis, Gcdceltelijke be-

werkende oorzaak. Causa efficiens

subordinata, Ondcrgeschikte be-

werkende oorzaak. Causa emana-
tiva, Uitvloeiende oorzaak. Causa
essendi, Zijnsoorzaak. Ea quae sunt

aliis causa essendi s(u)nt maxinie vera,

S. THOMAS, COMM. IN II METAPHYS.
lect. 2, Wat het aan^ijn van een ander

we^en tot oorzaak strekt is boven alles

waar. — Causa exemplaris, Voor-
beeldelijkc oorzaak, van oorschot

143, vooruitbeeldende oorzaak, pot-

ters 11, 182, voorafbeeldende oor-

zaak, oorbeeldelijke oorzaak, oor-

beeldoorzaak, janssens, de h.

drievuldigheid, 92, Causa ex-

terior, L'iterlijke oorzaak. Causa
externa, Uitwendige oorzaak. Cau-
sa extrinseca, Uiterlijke oorzaak.

Causa factrix, Vcrvaardigende oor-

zaak. Causa fatalis, Noodlottige

oorzaak. Causa fiendi, Oorzaak der

wording. Causa finalis, Doeloor-
zaak, doodkorte, maat en meten
44, eindoorzaak, janssens, god
als schepper 66. Prima ... inter omnes

causas est causa finalis, s. thomas,
sum. theol., i-ii, q. 1, a. 2, c, De
eerste onder alle oor^aken is : bet laatste

doe/, de cock, over het gei.uk,

151. — Causa ... finalis non causa

t

seorsim aliquid ab agente, S. THOMAS,
COMM. IN III PHYSIC. LECT. 5, N° 15,

De doeloor-^aak veroor^aakt niet lets an-

ders dan de bewerker. — Causa forma-
lis, Vormelijke oorzaak, jans-

sens, het mysterie der verlos-
sing 11, vormoorzaak. Causa for-

malis, quae est causa quasi ratio rei,

simul esse incipit cu?n re, cuius est

forma, s. thomas, comm. in xii

metaphys. lect. 3, De vormelijke

oorzaak, die als de grand van een merest

is, vangt samen met het ive^en waaraan

%e tot vorm strekt, aan te %ijn. —
Causa fortuita, Gevallijke oorzaak.

Causa generans prohibens, Hin-

derpalen bereidcnde oorzaak. Causa
gubernativa, Besturende oorzaak.

Causa immanens, Inblijvende oor-

zaak. Causa immediata, Onmid-
dellijke oorzaak. Causa immo-
bilis, Onbewegelijke oorzaak. Cau-
sa impediens, Verhinderende oor-

zaak. Causa impellens, Aandrij-

vcnde oorzaak. Causa imperfecta,
Onvolmaakte oorzaak. Causa in
actu, Metterdaad werkende oorzaak.

I
hoquendo de causis in actu necessarium

causa — 49 — causa

est causam et causatum simul esse,

S. THOMAS, DE PRINCIPIIS NATURAE,
Wanneer het gaat over metterdaad

werkende oor^aken, dan kan bet

niet anders of oorzaak en uitwerksel

moeten samen aan^ijn hebben.— Causa
in potentia, Oorzaak in aanleg.

Causa inadaequata, Niet adae-

quate oorzaak. Causa incom-
pleta, Onvolledige oorzaak. Causa
indefectibilis, Niet in gebreke
blijvende oorzaak. Causa indeter-
minata, Onbepaalde oorzaak. Causa
indirecta, On rechtstreeksche oor-
zaak. Causa inferens, Gevolgen
meebrengende oorzaak. Causa in-
ferior, Lagere oorzaak. Causa
influens, Beinvloedende oorzaak.
Causa inhaerens, Aanklevende
oorzaak. Causa instrumentalis,
Werktuigelijke oorzaak, van cop-
penolle,ALGEMEENE SAKRAMENTEN-
leer 81, werktuigoorzaak. Causa ...

instrumentalis non agitpervirlulem suae

formae, sed solum per motum, quo move-
tur a principali agenle, s. thomas, sum.
theol. in, Q. 62, a. 1, c, Een werk-
tuigelijke oorzaak werkt niet door de

kracht van haar vorm, maar alleen door

de be?i>eging waardoor %e bewogen wordt
door de hoofdoor^aak, theol. sum.
xxii, 58. — Causa instrumentaria,
Werktuigelijke oorzaak. Causa in-

sufficiens, Ontoereikende oorzaak.
Causa intellcctualis,Vcrstandelijke

oorzaak. Causa interior, Innerlijke

oorzaak. Causa intermedia, Tus-
schenoorzaak. Causa interna, In-

wendige oorzaak. Causa intrinseca,

Innerlijke oorzaak. Causa iustifi-

cans, Rcchtvaardig makende oor-

zaak. Causa libera, Vrij-werkende
oorzaak, potters ii, 184, vrije oor-
zaak. Causa materialis, Stoffelijke

oorzaak, beysens, ontologie 178,

200, stofoorzaak. Causa materi-
alis dispositiva, Geschikt ma-
kende stoffelijke oorzaak. Causa
materialis formalis, Stoffelijk-vor-

melijke oorzaak. Causa media,
Tusschenoorzaak. Causa mediata,

Middellijke oorzaak. Causa merito-
ria, Verdienende oorzaak, van cop-
penolle,ALGEMEENE SAKRAMENTEN-
leer 81. Causa ministra, Dienende
oorzaak. Causa moralis, Zedelijke
oorzaak. Causa motiva, Aandrij-
vende oorzaak, in beweging bren-
gendc oorzaak. Causa movens,
Aandrijvende oorzaak, bewegende
oorzaak. Causae moventes praeexsistunt

rebus factis, s. thomas, comm. in xii

metaphys. lect. 3, De aandrijvende

oor^aken sjjn de teweeg gebrachle dingen

in het aan^ijn voor. — Causae moventes

sunt principia motus, qui terminatur ad
rem factam, ibidem, De aandrijvende

oor^aken %i/M beginsel van de beweging

die op het ding uitloopt. — Deus ... est

prima causa movens et naturales causas,

et voluntarias, s. thomas, sum. theol.

1, q. 83, a. i , ad 3 , God is de eerste

oorzaak die en de natuurlijke en de vrije

oor^aken aandrijft. — Causae secundae

moventes non movent nisi secundum quod

movenlur a primo movente, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. 1, a. 6, c, Tweede
oor^aken drijven niet ten^ij gedreven door

den eersten drijver, de cock, over
het geluk 1 5 5. — Causa movens
directe, Rechtstreeks aandrijvende
oorzaak. Causa movens indirecte,

Onrechtstreeks aandrijvende oor-
zaak. Causa naturalis, Natuurlijke
oorzaak. Movendo causas voluntarias,

non aufert (Deus), quin actiones earum
sint voluntariae, sed potius hoc in eis

facit, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 83,

a. 1, ad 3, Wanneer God de natuurlijke

oor^aken aandrijft, verhindert Hi/ geens-

%ins de handeling die er uit volgt willijk

te %ijn, maar wel integendeel bewerkt

Hij z"lks. — Non sic idem effectus cau-

sae naturali et divinae attribuitur, quasi

partim a Deo et partim a naturali

agentefiat, sed totus ab utroque secundum
alium modum, s. thomas, sum. c.

gent, hi, 70, Een %elfde uitwerksel
wordt niet aldus aan een natuurlijke

oorzaak en aan de goddelijke kracht
toegeschreven, alsof het gedeeltelijk van
God en gedeeltelijk van de natuurlijke

17
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oorzaak voortkwam, maar heelemaal

komt het, hoewel op verschillende wij^e,

van elk van beiae voort. — Causa
necessaria, Noodzakelijke oorzaak.
Causa occasionalis, Gelegenhcids-
oorzaak. Causae ordinatae, Ondcr-
ling geordende oorzaken. Causarum
... ad invicem ordinatarttm si prima
subtrahitur necesse est alias subtrahi, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I, A.

2, c, Indien van onderlinggeschikte oor-

zaken de eerste vervalt, vervallen nood-

%akeli/k de overige, de cock, over het
geluk, 151. — Causa originans,
Tot oorsprong strekkende oorzaak.

Causa partialis, Gedeeltelijke oor-

zaak. Causa particulatis, Bizonde-

re oorzaak. Causa per accidens,
Gevallijkc oorzaak. Omnis ... causa

per accidens reducitur ad causam

per se, s. THOMAS, sum. c. gent.
ill, 10, Elke gevallijke oorzaak gaat

op lets dat uit %ich %elf oorzaak is

terug. — Causae ... per accidens inde-

terminatae stmt, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 1, A. 4, c, De toevallige

oorzaken %ijn onbeperkt, de cock,
over het geluk 1 5 3.

— Causa per
aliud, Oorzaak dank zij een ander.

Causa per se, Oorzaak door zich

zelf, oorzaak uit zich ze!f. Causa
perfectiva, Voltrekkende oorzaak,

vervolmakende oorzaak, voltooiende

oorzaak. Causa perficiens, Voltooi-

ende oorzaak, van coppenolle, al-

GEMEENE SAKRAMENTENLEER 1 26,

voltrekkende oorzaak, vervolmaken-
de oorzaak. Causa physica, Phy-

sischc oorzaak, janssens, het
MENSCHGEWORDEN WOORD 255.

Causa positiva, Stellige oorzaak.

Causa posterior, Latere oorzaak.

Causa praeparans, Voorbereidende
oorzaak. Causa praeternaturalis,
Buitennatuurlijke oorzaak. Causa
prima, Eerste oorzaak, allereerste

oorzaak. Sola ... causa prima est

aeterna, s. thomas, sum. theol. i,

q. 16, A. 7, ad 3, Aiken de eerste

oorzaak is eemvig, theol. summ. i,

475. — Quicumque effectus praeexsis-

tunt in Deo sicut in causaprima, necesse

est quod sint in ipso eius intellegere,

et quod omnia in eo sint secundum

modum intellegibilem, s. thomas, sum.

theol. i, Q. i4> a. 5, c, Alle dingen,

die in God voorafbestaan als in bun

eerste oorzaak, moeten in Hem ^ijn

kennis %elf %ijn, en alles moet in item

op verslandelijke wij^e bestaan. —
Quidquid causa prima cum secunda

effcere potest, hoc potest sola causa

prima, Alles mat de eerste oorzaak met

bebulp van een tweede oorzaak kan
uitrverken, kan t(ij ook alleen. —
Causa primaria, Eersterangsoor-

zaak. Causa primordialis, Oer-
oorzaak. Causa princeps, Voor-
naamste oorzaak. Causa principalis,

Hoofdoorzaak, potters vi, 25.

(Causa) principalis ... operatur per
virtutem suae formae, cui assimilatur

effectus s. thomas, sum. theol.
hi, Q. 62, a. i, c, De hoofdoorzaak

werkt door de kracht van haar vorm,

waaraan het uitwerksel gelijkvormig

is, theol. sum. xxii, 58. — Causa
prior, Vroegere oorzaak. Causa pri-

vans, Bcroovende oorzaak. Causa
privativa, Beroovende oorzaak.

Causa procreans, Telende oorzaak.

Causa propinqua, Nabije oorzaak.

Causa proportionata, Geevenre-

digde oorzaak, beysens, de ont-
WIKKELING5GESCHIEDENIS DER OR-

ganische soorten 19. Causa pro-

pria, Eigcn oorzaak. Causa proxi-

ma, Naast voorafgaande oorzaak,

potters, i, 109. Secundum condicionem

causae proximae attenditur necessitas

vel contingentia effectus. Of een uitwerk-

sel noodzakelijk dan wel ivisselvallig

%al ZUn>
hangt of van de geaardheid

der naastvoorafgaande oorzaak. —
Causa realis, Zaaklijkc oorzaak,

werkelijke oorzaak. Causa remota,
Verwijderdc oorzaak. Causa remo-
vens prohibens, Hinderpalen we-
rende oorzaak. Causa sacramenta-
lis, Sacramcnteele oorzaak. Causa
secunda, Tweede oorzaak. Causa
secunda agit in virtute causae primae,

causa —- 51 — causare

De tweede oorzaak handelt uit kracht

van de eerste oorzaak. — Effectus causae

secundae deficientis reducitur in causam
primam non deficientem quantum ad id

quod habet entitatis et perfectionis, non
autem quantum ad id quod habet de

defectu, s. thomas, sum. theol. i,

q. 49, A. 2, ad 2, Het uitwerksel van
een in gebreke blijvende tweede oorzaak
gaat voor wat het aan we%en en vol-

maaktheid bedraagt op de eerste oorzaak
terug die niet in gebreke blijft, voor

wat het aan onvolmaaktheid bedraagt

echter niet. — Causa secundaria,
Tweederangsoorzaak. Causa semi-
nalis, Kicmootzaak. Causa sensi-
bilis, Zintuigelijke oorzaak. Causa
simplex, Enkelvoudige oorzaak.
Causa singularis, Afzonderlijke
oorzaak. Causa specificativa, Soort-
bepalcndc oorzaak, soortschikkende
oorzaak. Causa spiritualis, Geeste-
lijkc oorzaak. Causa subordinata,
Ondergeschikte oorzaak. Causa
sufficiens, Toereikende oorzaak.
Posita causa sufficiente necesse est

effectum poni, s. thomas, sum. c.

gent. 11, 32, Is een toereikende oorzaak
voorhanden, dan moet ook het uitwerk-

sel voorhanden %ijn. — Causa supe-
rior, Hooger oorzaak. Quanta aliqua

causa est superior, tanto adplura se ex-
tendit in causando, S. thomas, sum.
theol. 1, q. 65, a. 3, c. Hoe hooger

een oorzaak is, %po meer v*al %e teweeg-

brengen.— Causa suprema, Hoogste
oorzaak. Causa temporalis, Tijde-

lijkc oorzaak. Causa totalis, Vol-
komcn oorzaak. Causa totalis

adaequata, Adaequate volkomen
oorzaak. Causa transiens, Over-
gankelijke oorzaak. Causa ultima,
Laatste oorzaak. Causa uni-
versalis, Algemeene oorzaak. Uni-
versalibus causis universales effectus,

Algemeene oorzaken hebben algemeene

uitwerkselen. — Quanto fuerit causa

universalior, tanto adplura se extendit

etefficacius producit,s. thomas, sum.
c gent. 11, 98, Hoe algemeener een

oorzaak is, zp° «w en %po doeltreffen-

der %al %e teweegbrengen. — Causa
univoca, Gelijksoortige oorzaak.
Causa variabilis, Vcranderlijke
oorzaak. Causa virtualis, Kiem-
oorzaak. Causa voluntaria, Willijke
oorzaak (metaphysiek). — 2. Be-
weegreden, grond, oorzaak. Causa
allegorica, Zinnebeeldige oorzaak.
Causa anagogica, Tenhemelwijzen-
de oorzaak. Causa congruentiae,
Grond der aangepastheid. Causa
conveniens, Passende oorzaak.
Causa moralis, Zedelijke oorzaak.
Causa rationabilis, Redelijke oor-
zaak. — 3. Reden. Causa a lege
excusans, Van het nakomen van
de wet verontschuldigende reden.
Causa a lege eximens, Van het na-
komen van de wet ontslaande reden
(wetten). — 4. Zaak, rechtszaak.
Causa civilis, Burgerlijkc zaak,
salsmans, recht. plight. 313. Cau-
sa contentiosa, Twistgeding. Cau-
sa favorabilis, Bevoordeeligdc
rechtszaak. Causa libertatis, Vrij-

heidsgeding. Causa matrimonii,
Huwelijksgeding. Causa poenalis,
Strafzaak. Causa separationis ma-
trimonii, Echtscheidingsgeding
(recht).

CAUSALIS : Oorzakelijk.
CAUSALITAS : Oorzakelijkheid.
Causalitas efneiens, Uitwerkende
oorzakelijkheid, janssens, de h.
drievuldigheid 177. Causalitas
ftnalis, Doeloorzakclijkheid, jans-
sens, DE H. DRIEVULDIGHEID 1 78.

Causalitas formalis, Vormelijke
oorzakcli

j
kheid, vormoorzakel i jk -

heid. Causalitas immanens, In-
blijvendeoorzakelijkheid. Causalitas
instrumentalis, Werktuigeli jke oor-
zakelijkheid. Causalitas matcrialis,
Stoffelijke oorzakelijkheid.

CAUSALITER Oorzakelijkerwijs
(Tgd FORMALITER, Vormelij-
kerwijs).

CAUSARE : Vcroorzaken. Denomi-
nate ... aliquid causatum et mensura-
tum ab aliquo exteriori, S. thomas,
COMM. IN III PHYSIC. LECT. 5, n° 15,
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lets wordt in verband met iets anders

dat er buiten ligt veroor^aakt en ge-

meten genoemd.

CAUSATIVUS : Vcroorzakend.
CAUTIO : i. Behoedzaamheid, pot-

ters V, 120; VAN HOONACKER 121

(deugd van voorzichtigbeid). — 2.

Borg (recht).

CATJTOR : Borgsteller (recht).

CENSOR : Boekenkeurder, pot-

ters xv, 312 (kerkelijk recht).

CENSUALISTA : Renteheffcr

(recht).
CENSUARIUS : Rentschuldige

(recht).

CENSURA : 1. Kerkelijke straf,

censuur. — 2. Boekenkeuring, pot-

ters iv, 312 (kerkelijk recht).

CENSUS : Rente, inkomst. Census
consignativus, Gcvestigde rente.

Census irtedimibilis, Niet afleg-

bare rente. Census perpetuus, Blij-

vende rente. Census redimibilis,

Aflegbare rente. Census reserva-

tivus, Grondrente. Census tempo-
ralis, Tijdclijke rente. Census vi-

talitius, Lijfrente (recht).
CERTITUDINALIS : Zeker, gewis.

CERTITUDINALITER : Zeker,

gewis.
CERTITUDO : 1. Zekcrheid, ge-

wisheid. Certitudo duo potest impor-

tare, scilicet firmitatem adhaesionis; et

quantum ad hoc fides est certior omni

intellectu et scienlia ...; importat etiam

evidentiam eius cut assentitur, s. Tho-
mas, QU. DISP. DE VERITATE Q. 1 4,

a. i, ad 7, Zekerbeid bebelst twee

dingen, vooreerst beslistheid bij het

bijtreden van een stelling, en, wat dat

betreft, is het geloof ^ekerder dan alk

in-^icht en wetenscbap; verder de klaar-

blijkelijkbeid van de stelling die bijge-

treden wordt. — Certitudo proprie

dicitur firmitas adhaesionis virtutis

cognitivae in suum cognoscibile, s.

THOMAS, COMM. IN III SENT., D. 26,

q. 2, a. 4, c, Zekerbeid is eigenlijk

beslistheid bij het bijtreden van het

kenvoorwerp door het kenvermogen. —
Certitudo nihil aliud est quam determi-

natio intellectus ad mum, s. thomas,
COMM. IN III SENT. D. 23, Q. 2, A. 2,

sol. 3, Zekerbeid is alleen de bepaald-

heid van het verstand tot een van beide

tegendeelen. — Quod ... contingit aliter

se habere, non potest aliquis per cer-

titudinem cognoscere; ideoulterius oportet

quod id quod scitur, nonpossit aliter se

habere, s. thomas, comm. in i anal,

post. lect. 4, N° 5, Watyich nu eens

%po, dan weer %tts voordoet kan niet met

%ekerheid gekend warden; v>po %al dus

wat wetenscbappelijk gekend ivordt yich

niet op verschillende wij^en kunnen

voordoen. — Tanto maior est certitudo,

quanto est fortius quod determinationem

causat, s. thomas, comm. in hi sent,

d. 23, q. 2, a. 2, sol. 3, Hoe sterker

wat de kennis bepaalt, %po grooter de

%ekerheid. — Certitudo prima et princi-

paliler est in cognitiane, sed per

similitudinem et participative est in

omnibus operibus naturae et virtutis,

S. THOMAS, COMM. IN III SENT.,

D. 26, q. 2, a. 4, ad i, Zekerbeid

betreft eerst en vooral de kennis; over-

drachtelijkerwij^e echler en door deel-

hebbing betreft ^e ook alle handelingen

van natuur en deugd. — Ceriitudo quae

est in scientia et intellectu est ex ipsa

evidentia eorum, quae certa esse dicuntur;

certitudo autem fidei est ex firma adhae-

sione ad id quod creditur, s. thomas,
COMM. IN III SENT. D. 23, Q. 2, A. 2,

sol. 3, De ^ekerbeid welke wetenscbap

en verstand verstrekken berust op de

klaarblijkelijkheid %elf van wat ^eker

beet; de ^ekerheid inlegendeel welke het

geloof verstrekt op de besliste batreding

van wat geloofd ivordt. — Certitudo

absoluta, Volstrekte zekerheid.

Certitudo adhaesionis, Zekerheid
der toestemming. Certitudo cogni-
tionis et praescientiae, Zekerheid
van kennis en voorkennis. Certi-

tudo condicionalis, Voorwaarde-
lijke zekerheid. Certitudo condi-
cionata,Voorwaardelijke zekerheid.

Certitudo coniecturalis, Gissende

zekerheid. Certitudo demonstra-
tiva, Afdoendc zekerheid. Certitudo

certitudo — 53
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directa, Rechtstreeksche zekerheid. i

Certitudo evidens, Klaarblijke-
lijke zekerheid. Certitudo eviden-
tiae, Zekerheid op grond van klaar-

blijkelijkheid. Certitudo eviden-
tiae immediatae, Zekerheid op
grond van onmiddellijke klaarblij-

kelijkheid. Certitudo evidentiae
mediatae, Zekerheid op grond van
middelhjkc klaarblijkelijkheid. Cer-
titudo experimentalis, Ervarings-

i

zekerheid. Certitudo extrinseca,
|

Uitcrlijke zekerheid. Certitudo fidei,

Geloofszekerhcid. Certitudo fidei
divinae, Zekerheid van goddelijk
geloof. Certitudo fidei humanae,
Zekerheid van menschelijk geloof.
Certitudo fixa, Vaste zekerheid.
Certitudo formalis, Vormelijke
zekerbeid. Certitudo fundamen-
talis, Grondstellige zekerheid. Cer-
titudo historica, Gcschiedkundigc
zekerheid. Certitudo immediata,

i

Onmiddellijke zekcrheid. Certitudo
imperfecta, Onvolmaakte zeker-
heid. Certitudo improprie dicta,
Oneigenlijke zekerheid. Certitudo
inclinationis, Zekerheid door nei-
ging. Certitudo indirecta, Onrecht-

j

streeksche zekcrheid. Certitudo in-
evidens, Niet-klaarblijkelijke zeker-
heid. Certitudo infallibilis, Onfaal-
bare zekerheid. Certitudo inhaesio-
nis, Zekerheid der aankleving. Cer-
titudo intrinseca, Innerlijke zeker-
heid. Certitudo iudicii, Zekerheid
van het oordeel. Certitudo late
dicta, Zekerheid in ruimeren zin.

Certitudo mediata, Middellijkc ze-

kerheid. Certitudo mere subiec-
tiva, Louter subjektieve zekerheid.
Certitudo metaphysica, Metaphy-
sische zekerheid. Certitudo mora-
lis, Zedelijkc zekerheid. Certitudo
naturalis, Natuurlijke zekerheid.
Certitudo obiectiva, Voorwerpe-
lijke zekcrheid. Certitudo opina- I

tiva, Mceningszekerhcid. Certitudo
opinionis, Meeningszekerheid. Cer-
titudo ordinis et causalitatis, Ze-
kerheid van verhouding en oorza- |

kelijkheid. Certitudo perfecta, Vol-
maakte_ zekerheid. Certitudo phi-
losophica, Wijsgeerige zekerheid.
Certitudo physica, Physische ze-
kerheid. Certitudo practica, Prak-
tische zekerheid. Certitudo prac-
tice practica, Louter praktische
zekerheid. Certitudo praedestina-
tionis, Zekerheid der voorbestcm-
ming. Certitudo praescientiae, Ze-
kerheid der voorkennis. Certitudo
principiorum, Zekerheid der begin-
selen. Certitudo probabilis, Waar-
schijnlijkheidszekerheid. Certitudo
providentiae, Zekerheid der Voor-
zienighcid. Certitudo prudentialis,
Voorzichtigheidszekcrheid. Certitu-
do reprobationis, Zekerheid der
verwerping. Certitudo scientiae,

Zekerheid der wetenschap. Certitu-
do scientifica, Wetenschappelijkc
zekerheid. Certitudo sensibilis,
Zintuigelijke zekerheid. Certitudo
speculativa, Bespiegelende zeker-
heid. Certitudo speculative prac-
tica, Half bespiegelende, half prak-
tische zekerheid. Certitudo stride
dicta, Eigenlijke zekerheid. Certi-
tudo subiectiva, Subjektieve zeker-
heid. Certitudo sufficiens, Toe-
reikendc zekerheid. Certitudo
supernaturalis, Bovennatuurlijke
zekerheid. Certitudo visionis, Ze-
kerheid van inzicht. Certitudo vul-
garis, Volksche zekerheid. —
2. Bepaaldheid.
CERTUS : i. Zeker, gewis. — 2.

Bepaald.

CESSATIO : Opheffing, beysens,
ETHIEK I, 495 (RECHT).
CESSIO BONORUM : Goedcren-
afstand, boedelafstand, burgerlijk
WETBOEK III, III, 32 (RECHT).
CHARACTER Merktceken,
quaadvliet in, 64. Character bap-
tismalis, Merkteeken van het
doopscl. Character confirmationis,
Merktceken van het vormsel. Cha-
racter ordinis, Priesterlijk merktee-
ken. Character sacramentalis, Sa-
kramenteel merkteeken, potters
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vi, 41, karakter, potters, vi, 44.

CHARISMA :Genadegave, heilgave.

CHERUBIM : Cherubijn (enge-

lenlekr).
CHRISMA : 1. Wij-olie, zalfolie.

— 2. Zalving.

CHRISTOLOGIA : Christusleer.

CIRCULATIO : Kringloop.
CIRCULUS : Kring, omtrek. Cir-

culus difformis, Wankringredenee-

ring, wancirkelredencering. Circu-

lus uniformis, Eigenlijke kring-

rcdeneering, eigenlijke cirkelrede-

ncering. Circulus vitiosus, Cirkel-

redeneering, fraenkel 17 (inlei-

ding), kringredencering, sluitredc

in kringloop.

CIRCUMCISIO : Besnijding, be-

snijdenis.

CIRCUMINCESSIO : Ineenvaring,

craeynest 335; janssens, de h.

drievuldigheid 149. inelkander-

varing.

CIRCUMINSESSIO : In-elkander-

zijn, potters ii, 173, inelkanderwo-

ning.

CIRCUMSCRIPTIVE : Omgrens-
derwijze. Corpus est in loco circum-

scriptive, quia commensuratur loco, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 52, A. 2,

c, Een lichaam hoort omgrensderwij^e

in de ruimte thuis, het wordt namelijk

door de ruimte omgrensd (Tgd DEFI-
NITIVE, Bepaalderwijs; REPLE-
TIVE, Vullenderwijs).

CIRCUMSPECTIO : Omzichtig-

heid, VAN HOONACKER 121 ; POTTERS

V, 120.

CIRCUMSTANTIA : Omstandig-
heid, BEYSENS, ONTOLOGIF. 1 48.

Circumstantia dicitur quod extra sub-

stantiam actus exsistens, aliquo modo

attingit ipsum, s. thomas, sum.

theol. 1-11, q. 7, a. 3, c, Omstandig-

heid beet dat wat buiten de ^elfstandig-

beid staat der daad, maar toch %po dat

bet eenigs^ins de daad raakt, DE cock,

over de menschelijke daden 11.

— Circumstantiae sunt extra actionem,

inquantum not! sunt de essentia aclionis,

sunt tamen in ipsa actione vektt quaedam

accidentia eius, sicut et accidentia quae

sunt in substantiis naturalibus, sunt

extra essentias rerum, s. thomas,
SUM. THEOL. X-tX, Q- 18, A. 3, AD I,

De omstandigheden blijven buiten de

handeling; z# hooren namelijk niet tot

de rve^enheid der handeling, maar kleven

haar aan als bijkomstigheden, vyoals

00k in de natuurlijke ^elfstandigbeden

de bijkomstigheden buiten de we^enbeid

blijven. — Tullius, in sua Rhetorica,

assignat septem circumstantias quae

hoc versu continenlur : Quis, quid, ubi,

qtiibus auxiliis, cur, quomodo, quando,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 7,

a. 3, c, Tullius noemt in yijn Rede-

kunst syven omstandigheden, die bevat

ijjn in V volgend vers : quis, quid, ubi,

quibus auxiliis, cur, quomodo, quando,

Wie, wat, waar, waarmee, waarom, hoe,

wanneer, de cock, over de mensche-
lijke daden ii. — Circumstan-
tia actus, Omstandigheid der daad.

Circumstantia aggravans, Ver-

zwarende omstandigheid, potters
iv, 142, bezwarende omstandigheid.

Circumstantia constituens spe-

ciem, Soottbepalendc omstandig-

heid. Circumstantia debita, Pas-

sende omstandigheid. Circumstan-
tia mere physica, Looter physische

omstandigheid. Circumstantia mo-
ralis, Zedelijkc omstandigheid. Cir-

cumstantia mutans speciem,
Soortwijzigende omstandigheid.

Circumstantia principalis, Hoofd-
omstandigheid.
CIRCUMSTANTIONATUS : Ge-

omstandigd, meyer 304.

CIVILIS : Burgerlijk, staatsburger-

lijk.

CIVIS : Burger, staatsburger.

CIVITAS : Staat. Perfecta societaS ...

... civitas est, artstoteles, i politic,

c. 2; 1252, B, 28, De staat is een vol-

maakte gemeenschap. — Est ... de

ratione civitatis, quod in ea inveniantur

omnia quae sitfficiunt ad vitam humanam
sicut contingit esse, s. thomas, comm.
in 1 politic, lect. 1, Tot het we^en

van een staat behoort het dat hij alles
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verstrekke wat voor het menschelijk le-

vennaar^ijnfeitelijke toedracht noodigis.— Finispropter quern instituta est civi-

tas bene ordinata, est secundum virtutem

perfectam vivere vel operari el non ipsum
convivere, s. thomas, comm. in hi
politic, lect. 7, De reden waarom een

goed ingerichte staat gesticht wordt is

in volmaakte deugd te leven en te han-

delen en niet het samenwonen %elf. —
In omnibus hominibus est quidam na-

turalis impetus ad communitatem civi-

tatis sicut et ad virtutes, s. thomas,
COMM. IN I POLITIC, LECT. I, Evett-

^eer als naar de deugd is er in alle

menschen een natuurlijke aandrang naar
het samenleven in een staat.

CLARITAS : Klaarheid, potters hi,

314, glans. Ad pulchritudinem tria

requiruntur. Prima quidem integritas,

sive perfectio ... et debita proportio she
consonantia, et iterum claritas, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 39, A. 8,

c, De schoonheid eischl drie hoedanig-

heden. Ten eerste de gaafheid of de vol-

tooiing; ... verder een juiste evenredig-

heid of harmmie. En eindelijk de glans,

theol. sum. n, 283-284. — Claritas

corporalis, Lichamelijke klaarheid.
Claritas gloriosa, Klaarheid der
hccrlijkheid. Claritas naturalis,

Natuurlijke klaarheid. Claritas
patriae, Hemelsche klaarheid. Cla-
ritas sensibilis, Zintuigelijk waar-
neembare klaarheid. Claritas spiri-

tualis, Gecstelijke klaarheid.

CLEMENTIA : Goedertierenheid,

VAN HOONACKER 1 26; POTTERS V,

130, vergevensgezindheid. dementia
(est) lenitas superioris adversus inferio-

rem in constituendis poenis, s. thomas,
SUM. THEOL. II-II, Q. 1 5 7, A. I, ARG.
i, Goedertierenheid is de inschikkelijk-

:

held van een overste tegenover vyjn onder-

hoorigen bij het toervij^en van straf.

CLERICUS : Klerk, geestelijke.

CLERUS : Geestelijke stand.

COACTIO : Dwang, Coactio ... nihil

aliud est quam violentiae cuiusdam
inductio, s. THOMAS, qu. disp. de
VERITATE Q. 22, A. 5, C, Dwang is

\

niets anders dan hetgebruiken vangeweld.
COACTIVITAS : Dwang. Coac-
tivitas impropria, Oneigcnlijke
dwang. Coactivitas moralis, Ze-
delijke dwang. Coactivitas physi-
ca, Physische dwang. Coactivitas
propria, Eigenlijke dwang.
COACTIVUS : Dwingend.
COAEQUALIS : Evengelijk.
COAEQUALITAS : Evengelijk-
heid, BEYSENS, THEODICEE 1 28.

COAEQUATIO : Gelijkmaking.
COAETERNITAS : Evenceuwig-
heid, BEYSENS, THEODICEE 1 28.

COAETERNUS : Eveneeuwig.
COAEVUS : Eveneeuwig.
COEFFICIENS : Medeoorzaak, bij-

oorzaak.

COERCERE : Bedwingen, in be-
dwang houden, straffen, afstraffen.

COERCITIO: Dwang, straf, afstraf-

fing.

COESSENTIALIS : Medewczen-
lijk.

COEXSISTENS : Samen bestaand.
COEXSISTENTIA : Het samenbe-
staan, potters hi, 272.
COEXSISTERE : Samenbestaan,
JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER no.

COGERE : Dwingen.
COGITARE : Denken, nadenken.
COGITATIO : 1. Denking, meyer
306. Cogitatio ...proprie in inquisitione

veritatis consistit, s. thomas, sum.
theol. i, q. 34, a. 1, ad 2, Denking
bestaat eigenlijk in de vorsching naar
de waarheid. — Cogitatio actualis,
Daadwerkelijkc denking. Cogitatio
formata, Vaste denking. Cogitatio
informis, Aarzelende denking. —
2. Gedachte. Cogitatio honesta,
Eerbarc gedachte. Cogitatio inte-
rior^ Innerlijke gedachte. Cogitatio
turpis, Oneerbare gedachte.
COGITATIVA : Menschelijk schat-
tingsvermogen, bizondcre rede
(zielkunde).
COGITATIVUS : Denkend.
COGITATUM : Bedenking, ge-
dachte.

COGNATIO : Vcrwantschap, meyer
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306. Cognatio carnalis, Vlcesche-

lijke verwantschap. Cognatio lega-

lis, Wettelijke verwantschap,quaad-
vliet in, 130. Cognatio naturalis,

NatuurJijke verwantschap. Cognatio
spiritualis, Geestelijke verwant-
schap, QUAADVL1ET III, 1 32 (hUWE-
LITK).

COGNATUS : Vcrwant (huwe-
liik).

COGNITIO : Kennis. Praecipuum

in cognitione alkuhts rei est scire de ea

quid est, s. thomas, sum. c. gent, hi,

5 o, Hoofd^aak, in de kennis van iets is

te welen wat dit is. — Omnis cognitio

est secundum aliquam jormam, quae est

in cognoscente principium cognitionis, s.

THOMAS, QU.DISP.DE VERITATE Q. IO,

a. 4, G.j A.IU kennis geschiedt met
behulp van een vorm die bij hem die

kent beginsel der kennis is. — Omnis
cognitio est per speciem aliquam, per

cuius informationem fit assimilatio

cognoscentis ad rem cognitam, s. tho-
MAS, COMM. IN I SENT. D. 3, Q. I,

A. i, arc 3, Alle kennis geschiedt met

behulp van een kenbeeld dat door %ijn

vormgeving tusschen het kennend we^en

en het gekende voorwerp gelijkenis he-

werkt. — Cognitio... conlingit, secundum

quod cognitum est in cognoscente, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 12, A. 4, C,
Er is kennis, in %oover het gekende in

den kennende is, theol. sum. i, 255.— Secundum ordinem immaterialitalis

in rebus, secundum hoc in eis natura

cognitionis invenitur, s. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 2, C,

Naar gelang de we^ens meer of minder

onstoffelijk fjjn, mil bij hen de kennis

de^e of gene geaardheid vertoonen. —
Omnis cognitio est secundum modum
eius, quo aliquid cognoscitur, s. thomas,
COMMENT. IN DE DIVINIS NOMINIBUS,
c. 7, lect. 3, Alle kennis is van

den^elfden aard als dat door welkj toe-

doen iets gekend word!. — Cognitio

non (est) nisi entis, s. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 3, AD 12,

Kennis betreft alleen het we\en. —
Non ... pervenimus ad cognitionem

\

ignoti, nisi per aliquid magis no-

tttm, S. THOMAS, COMM. IN I ANAL.

post. lect. 23, n° 4, Tot kennis van

iets onbekends komen we alleen met

behulp van iets dat we beter kennen. —
Modus cognoscendi seqtiitur modum es-

sendi, De kenwij^e volgt op de \ijns-

tvijse. — Cognitio absoluta, Vol-

strekte kennis. Cognitio abstracta,

Afgetrokken kennis. Cognitio ab-

stractiva, Aftrekkende kennis.

Cognitio actualis, Daadwerkelijke

kennis. Cognitio adaequata, Adae-
quate kennis. Cognitio adquisita,

Aangcworven kennis. Cognitio
enigmatica, Raadselachtige kennis.

Cognitio affectiva, Gevoelskennis.
Cognitio analoga, Deelsgclijkcnde

kennis, deelsgelijke kennis. Cogni-
tio apparens, Schijnkennis. Cogni-
tio apprehensiva, Waarnemende
kennis. Cognitio beata, Zalige ken-

nis, zaligende kennis. Cognitio certa,

Zekere kennis. Cognitio certitu-

dinalis, Zekere kennis. Cognitio
collativa, Vergelijkendc kennis.

Cognitio communis, Algemeene
kennis. Cognitio complcta, Volle-

digc kennis. Cognitio complexa,
Samengestelde kennis. Cognitio
composita, Samengestelde kennis.

Cognitio comprehensiva, Omvat-
tende kennis. Cognitio confusa,

Verwarde kennis. Cognitio coniec-

turalis, Gissende kennis, kennis

door gissing. Qtiicumque cognoscit effec-

ium contingentem in causa sua tantum,

non habel de eo, nisi coniecturalem cogni-

tionem, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

q. 14, a. 13, c, Wie een wisselvallig

uilwerksel alleen in %i/n ooi\aak kent,

%al alleen een gissende kennis er van

hebben.—- Cognitio coniuncta, Aan-
sluitende kennis. Cognitio contem-
plativa, Beschouwende kennis.

Cognitio creata, Geschapen kennis.

Cognitio deficiens, In gebreke
blijvende kennis. Cognitio demon-
strativa, Betoogendc kennis. Cogni-
tio determinata, Bcpaalde kennis.

Cognitio directa, Rechtstreeksche
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kennis. Cognitio discursiva, Rede-

neerende kennis. Cognitio distinc-

ta, Duidclijkc kennis. Cognitio
divina, Goddelijke kennis. Cogni-
tio eminens, Overtreffcnde kennis.

Cognitio erronca, Valsche kennis.

Cognitio evidens, Klaarblijkelijke

kennis. Cognitio experimentalis,

Ervaringskennis, proefondervinde-

lijke kennis. Cognitio explicita,
j

Uitdrukkelijke kennis. Cognitio

fidei, Geloofskennis. Cognitio for-

malis, Vormelijke kennis. Cogni-
tio generalis, Algemeene kennis.

Cognitio gloriae, Hemelsche ken-
|

nis. Cognitio gratiae, Genadeken-
nis. Cognitio habitualis, Hebbe-
lijke kennis. Cognitio imaginativa,
Verbeeldingskennis. Cognitio im-
materialis, Onstoffelijke kennis. I

Cognitio imperfecta, Onvolmaakte
kennis. Cognitio implicita, Onuit-

gedrukte kennis. Cognitio impro-
pria, Oneigenlijke kennis. Cognitio
inadaequata, Onadaequatc kennis.

Cognitio incerta, Onzekere kennis.

Cognitio indeterminata, Onbe-
paalde kennis. Cognitio indirecta,

Onrechtstrccksche kennis. Cognitio
indistincta, Onduideltjke kennis,

verwarde kennis. Cognitio infalli-
[

bilis, Onfaalbare kennis, onfeilbare

kennis. Cognitio infusa, Ingestorte

kennis. Cognitio innata, Aangebo-
ren kennis, Cognitio inquisitiva,

Vorschende kennis. Cognitio in-

tellectiva, Verstandelijke kennis,

potters v, 137. Cognitio intellec-

tualis,Verstandelijke kennis. Cognitio

intellectualis estperfectior, s. thomas,
COMMENT. IN I PHYSIC. LECT. I, N° 8,

Verstandelijke kennis is de voortreffe-

lijksle kennis. — Cognitio intellec-

tus, Verstandelijke kennis. Sensus

cognitio, quae est singularium, praecedit

cognitionem intellectus ... quae est uni-

versalium, s. thomas, comm. in i

physic, lect. 1, n° 8, Zintuigelijke

kennis, die overigens de afyonderlijke

we^ens betreft, gaat verstandelijke ken-

nis, die het algemeene betreft, vooraf. —

Cognitio intuitiva, Aanschouwende
kennis, potters v, 157. Cognitio
iudicativa, Oordeclcnde kennis.

Cognitio materialis, Stoffelijke

kennis. Cognitio matutina, Mof-
genkennis, janssens, het mensch-
GEWORDEN WOORD 272. Cognitio
mediata, Middellijke kennis. Co-
gnitio mediata formaliter, Vorme-
lijk middellijke kennis. Cognitio
mediata obiective, Voorwerpelijk
middellijke kennis. Cognitio me-
diata obiective tantum, Louter
voorwerpelijk middellijke kennis.

Cognitio mediata subiective, Sub-
jektief middellijke kennis. Cognitio
meridiana, Middagkennis. Cogni-
tio meritoria, Verdicnstelijke ken-

nis. Cognitio naturalis, Natuur-
lijke kennis. Cognitio necessaria,

iSloodzakelijke kennis. Cognitio
negativa, Kennis door ontkenning.
Cognitio non analoga, Niet deels-

gelijkendc kennis. Cognitio non
stricte quidditativa, Niet eigen-

lijk watheidelijke kennis. Cognitio
obscura, Duisterc kennis, donkerc
kennis. Cognitio particularis, Bi-

zondere kennis. Cognitio patriae,

Hemelsche kennis. Cognitio per
causam, Kennis uit de oorzaak.

Cognitio per causas ultimas,
Kennis uit de laatste oorzaken.
Cognitio per causas ultimas in
aliquo genere, Kennis uit de op
een bepaald gebied laatste oorzaken.
Cognitio per causas ultimas se-

cundum quid, Kennis uit de in

een bepaald opzicht laatste oorza-

ken. Cognitio per causas ultimas
simpliciter, Kennis uit de onvoor-
waardelijk laatste oorzaken. Cogni-
tio per affectum, Kennis uit de
uitwcrksclcn. Cognitio per spe-
ciem, Kennis uit den soortelijken

vorm. Cognitio perfecta, Vol-
maakte kennis. Cognitio philoso-
phica, Wijsgeerige kennis. Cogni-
tio positiva, Stcllige kennis. Cogni-
tio positivo-negativa, Niet louter

stellige kennis. Cognitio potentia-
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lis, Kennis in aanleg. Cognitio
practica, Praktische kennis. Cogni-
tio prima, Eerste kennis. Cognitio
primitiva, Oetkennis. Cognitio
privativa, Beroovende kennis.
Cognitio propria, Bizonderc ken-
nis. Cognitio quidditativa, Wat-
heidelijke kennis. Cognitio ratio-
cinativa, Redeneerendc kennis.
Cognitio recta, Juiste kennis.
Cognitio reflexa, Terugschouwende
kennis. Cognitio remota, Afzon-
dcrlijke kennis. Cognitio scienti-
fica, Wetenschappelijke kennis. Co-
gnitio sensibilis, Zintuigclijke ken-
nis, zinneiijke kennis. Cognitio
sensitiva, Zinneiijke kennis, pot-
ters v, 137, zintuigelijke kennis.
Cognitio sensus, Zintuigelijke ken-
nis. Sensus cognitio, quae est singula-

rium, praecedit cognitionem intellects in

nobis, quae est universalium, s. thomas,
COMM. IN I PHYSIC. LECT. I, N° 8,

Zintuigelijke kennis, die overigens de af-
^pnderlijke we^ens betreft, gaai verstan-

delijke kennis in ons, die het algemeene

betreft, vooraf. — Cognitio sim-
plex, Enkelvoudige kennis. Co-
gnitio specifica, Soortelijkc ken-
nis. Cognitio specularis, Spie-
gcllijke kennis, ruusbroec hi, 168.

Cognitio speculativa, Bespiegelen-
de kennis. Cognitio stricte quiddi-
tativa, Eigcnlijk watheidelijke ken-
nis. Cognitio supernaturalis, Bo-
vennatuurlijke kennis. Cognitio
supersubstantialis, Bovenzelfstan-
delijke kennis. Cognitio theologica,
Theologische kennis, godgeleerde
kennis. Cognitio theoretica, Leer-
stellige kennis. Cognitio ultima,
Laatstc kennis. Cognitio uniformis,
Eenvormige kennis, gelijksoortigc
kennis. Cognitio universalis, Alge-
meene kennis. Cognitio vera,
Ware kennis. Cognitio vesper-
tina, Avondkennis, tanssens, het
MENSCHGEWORDEN WOORD 272. Co-
gnitio viae, Aardsche kennis. Co-
gnitio virtualis, Kiemelijke kennis.

COGNITIVUS : Kcnnend.

COGNOSCERE : Kennen. Secundum
hoc a cognoscente aliquid cognoscitur,

quod ipsum cognitum aliquo modo est

apud cognoscente/?!, s. thomas, qu.
disp. de veritate q. 2, a. 2, c, lets

wordt door den kenner gekend in qyover

het eenigs^ins bij den kenner is. —
Dupliciter aliquid cognoscitur : una modo
in seipso, alio modo in altero. In seipso

quidem cognoscitur aliquid, quando

cognoscitur per speciem propriam adae-

qualam ipsi cognoscibili, ... in alio

autem viaetur id, quod videlur per spe-
ciem continentis, s. thomas, sum.
theol. i, q. 14, a. 5, c, lets kan
op twee wij^en gekend worden : cn in

i(ich %elf, en in een ander. lets wordt
in %ich %elf gekend wanneer het gekend
wordt door een eigen kenbeeld, volkomen
bij het gekende aansluilend ... lets wordt
gekend in een ander, wanneer het gekend
wordt door lets, waarin het vervat is,

theol. sum. 1, 381. — Cognoscere

aliquid indistincte medium est inter

puram potentiam et actum perfectum,

S. THOMAS, COMM. IN I PHYSIC.
lect. i, n° 7, lets op onduidelijke wij^e

te kennen is een schakel die tusschen

louteren aanleg en de volmaakte daad
in ligt. — Eadem suntprincipia essendi

et cognoscendi, De^elfde beginselen be-

heerschen we°ren en kennen. — Sicut

se res habet ad esse, ita ad cognosci, In

de^elfde verhouding waarin lets tot het

%ijn staat, slaat het ook tot het gekend
worden. — Universaliter rem cognoscere

est perfectius cognoscere, lets op alge-

meene wij^e te kennen is het volmaakt

kennen. — Nihil volitum quod non

cognitum, Niets wordtgewild ofhetmoet

ook gekend yijn.

COGNOSCIBILIS : Kenbaar. Unum-
quodque cognoscibile est, secundum quod
est in actu, Alles is kenbaar in v(pover

het metterdaad is. — Secundum hoc est

aliqua res cognoscibilis, secundum quod
a materia separatur, s. thomas, qu.
DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 2, C, lets

is kenbaar naar gelang het van de stof
afge^onderd is. — Inter omnia cognosci-

btlia optima sunt intellegibilia, et prae-
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cipue divina, s. thomas, comm. in
X ETHIC. NICOM. LECT. TO, Otlder alk

kenbaarheden %ijn de verstaanbaarhe-

den het voortreffelijkst en onder die de

goddelijke dineen.

COGNOSCIBILITAS : Kenbaar-
heid.

COGNOSCITIVUS : Kennend.
COINTELLEGERE : Medever-
staan.

COIRE : Paren, verzamen.
COITUS : Paring, verzaming.
COLATERALIS : Zijdelingsch (hu-
welijk).
COLLATIO:\Vedetinbreng(RECHT).
COLLECTIM : Gezamenlijkerwijs.
COLLECTIVE : Gezamenlijkerwijs
(Tgd DISTRIBUTIVE — Afzon-
derlijkerwijs).

COMMENSURARE : Aanpassen.
COMMENSURATIO : i. Aanpas-
sing.— 2. Aangepastheid. Commen-
suratio debita, Verschuldigde aan-

gepastheid. Commensuratio pro-

portionata, Evenredige aangepast-

heid.

COMMENTARIUS : Verklaring.

COMMENTATOR : Verklaardcr.

COMMISSIO : Daadstelling, be-

drijving. In eadem specie peccati in-

venttur omissio et commissio, s. tho-
mas, sum. theol. i-ir, q. 72, a. 6,

sed c, Binnen een %elfde soort van

tronden komen veryuim en bedrifving voor.

COMMODARE : Leenen, te leen

geven (recht).
COMMODATARIUS : Ontleener.

COMMODATIO:Leening (recht).

COMMODATOR : Uitleener

(recht).

COMMODATUM : Bruikleen,

bruiklcening, leencontract, potters

iv, 240. Commodatum precarium,
Leening tot wederopzeggen, leening

naar goeddunken (recht).
COMMUNE : Gcmccnschappelijk
begrip.

COMMUNICABILIS : Mededeel-
baar. Communicabilis proprie,

Mededeeibaar in eigenlijken zin.

Communicabilis secundum opi-

nionem, Naar iemands meening
mededeeibaar. Communicabilis
secundum rei veritatem, In wer-
kelijkheid mededeeibaar. Commu-
nicabilis secundum similitudi-
nem, Mededeeibaar naar de ge-
lijkenis.

COMMUNICABILITAS : Mede-
deelbaarheid, beysens, theodicee
174. Communicabilitas assumen-
tis, Mededeelbaarheid van hem die

aanneemt. Communicabilitas as-

sumptibilis, Mededeelbaarheid van
het aannccmbarc.
COMMUNICARE : i. Mededeelen,
deelachtig maken. Communicare
per actum naturae. Door een na-

tuurnoodzakelijke daad mededee-
len. Communicare per actum vo-
luntatis. Door een wilsdaad mede-
deelen. Communicare proprie, In

eigenlijken zin mededeelen. Com-
municare ratione. In den geest

mededeelen. Communicare re,

Werkelijk mededeelen. — 2. Deel-
achtig zijn, deelachtig worden. —
3. Omgaan met, uitstaans hebben
met (kerkelijk recht).
COMMUNICATIO : 1. Mededee-
ling, deelachligmaking. Communi-
catio idiomatum, Mcdedeeling van
de cigenschappen. Communicatio
naturalis, Natuurlijke mededeeling.
Communicatio nominum, Mede-
deeling van de namen. Communi-
catio per modum amoris, Mcde-
deeling langs den weg der liefde.

Communicatio per modum na-
turae, Mededeeling langs den weg
der natuur. Communicatio super-
naturalis, Bovcnnatuurlijke mede-
deeling. — 2. Vcrkeer. Omnis com-
municatio omnium hominum ordin{a)tur

ad aliquid necessarium vitae, s. tho-
mas, COMM. IN I POLIT. LECT. I,

Alle verkeer onder de menschen ^pekt
aan een ofandere levensbehoefte te voldoen.— Communicatio auctoritateprin-
cipum, Ambtclijk verkeer. Commu-
nicatio campsoria, Wisselverkeer.
Communicatio civilis, Staatsbur-
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gerlijk vcrkeer. Communicatio
commutativa, Ruilverkeer. Com-
municatio divina, Goddelijk vcr-

keer. Communicatio naturalis, Na-
tuurlijk verkeer. Communicatio
oeconomica, Huishoudelijk ver-
keer. Communicatio personalis,
Persoonlijk verkeer. Communicatio
propria voluntate privatarum per-
sonarum, Privaat verkeer. Com-
municatio spiritualis, Geestelijk
verkeer.

COMMUNICATIVUS : Mededeel-
zaam.

COMMUNIO : 1. Gemeenschap,
verkeer. Communio sanctorum,
Gemeenschap der heiligen. — z.

Dcclachtigmaking; mededeeling. —
5. Communie, het ontvangen van
de H. Eucharistie.

COMMUNIS : 1. Gemeen, jams-
sens, DE H. DRTEVULDIGHEID
167, gcmccnschappelijk. N011 ... idem
est quod proprium et quod commune;
secundum propria quidem differunt,

secundum autem commune uniuntur, s.

THOMAS, I DE REGIM. PRINC. C. I,

Eigen en gemeenscbappelijk %ijn niet

bet^elfde : naar het eigene loopen

namelijk de weyens uiteen, naar het

gemeenschappelijke hooren %e samen. —
Quod est commune multis, non est aliquid

praeter mulla, nisi sola ratione, s. Tho-
mas, sum. c. gent. 1, 26, Wat aan
velen gemeen is, staat alleen in begrip-

pelijk op^icbt buiten die velen. — Id
quod commune est vel universale, sine

additionc esse non potest, sed sine addi-

tione consideralur, s. thomas, sum. c.

gent. 1, 26, Wat gemeenscbappelijk

of algemeen is kan niet ponder nog lets

er bij %ijn, maar wordt wel ponder nog
iets er bij beschouwd. — Communis
absolute, Volstrekt gemcenschap-
pelijk. Communis aequivoce, Naar
de gelijknamigheid gemeenschappe-
lijk. Communis analogice, In
deelsgelijkenden zin gemeenschap-
pelijk. Communis per participa-
tionem, Gemecnschappelijk door
deelhebbing. Communis secun-

dum praedicationem, Gemeen-
schappelijk wat de zegging betrcft.

Communis secundum rationem,
In begtippclijk opzicht gemeen-
schappelijk. Communis secundum
rem, Wat de zaak betreft gemeen-
schappelijk. Communis univoce,
Naar de eenzinnigheid gemecn-
schappelijk. — 2. Algemccn.
Commtmius est nobilius. Hoe alge-

meener, %oo voortreffelijker. — 3. Ge-
woon.
COMMUNISMUS : Communisme.
Communismus absolutus, Onbe-
perkt communisme. Communis-
mus moderatus, Gcmatigd com-
munisme.
COMMUNITAS : 1. Gemeenschap-
pelijkheid, gemeenschap. Commu-
nitas analogiae, Gemeenschappe-
lijkheid van deelsgelijkcndheid.

Communitas assumptibilis, Ge-
meenschappelijkheid van het aan-
neembare. Communitas attributo-

rum, Gemeenschappclijkheid van
de eigenschappen. Communitas
essentiae, Gcmeenschappelijkheid
van de wezenhcid. Communitas
fructuum ct redituum, Gemeen-
schap van vruchten en inkomsten
(recht). Communitas intentionis,

Gemeenschappelijkheid van de be-
doeling. Communitas lucri et

damni, Gemeenschap van winsten
en verlies (recht). Communitas
operationum, Gemeenschappel ijk-

heid van de verrichtingen. Com-
munitas rationis, Begrippelijke ge-
meenschappelijkheid. Communitas
rei, Zaaklijke gemeenschappelijk-

heid. Communitas speciei, Soor-
telijke gemeenschappclijkheid.Com-
munitas univoca, Ecnzinnige ge-
meenschappelijkheid. — 2. Gemeen-
schappelijke omgang, verkeer.
Communitas civilis, Staatsburger-

lijk verkeer. Communitas humana,
Verkeer onder de menschen. Com-
munitas personalis, Privaat ver-
keer.— 3. Gemeenschap. Commu-
nitas aristocratica, Door de voor-
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naamste burgers bestuurde gemeen-
schap. Communitas democratica,
Volksgemeenschap. Communitas
imperfecta, Onvolmaakte gemeen-
schap. Communitas oligarchica,

Door de geldelijk meest vermogen-
de burgers bestuurde gemeenschap.

Communitas perfecta, Volmaakte
gemeenschap. Communitas politi-

ca, Staatsgemcenschap.

COMMUTABILIS : Ruilbaar.

COMMUTATIO : Ruilverkeer, pot-

ters v, 122, railing. Commutatio
campsoria, Geldomwisseling.
COMMUTATIVUS : Ruilend.

COMPASSIO : 1. Gelijkgeaardheid.
— 2. Medelijden, beysens, alge-
meene zielkunde 11, 200.

COMPENETRATIO : Elkaardoor-
dringing.

COMPENSATIO: Vergelding, ver-

goeding, schadeloosstelling. Com-
Eensatio extralegalis, Buitenwette-

jke vergoeding. Compensatio
improprie dicta, Oneigenliike ver-

goeding. Compensatio legalis.Wet-
telijke vergoeding. Compensatio
occulta, Heimelijke vergoeding,
salsmans, recmt. plicht. Ill,

heimelijke schadeloosstelling, ibi-
\

DEM.
COMPLACENTIA : Welbehagen.
COMPLETE : Volledig, volkomen
(Tgd INCOMPLETE, Onvolledig,
onvolkomen).
COMPLETUS : Volledig, volko-

men. Non ... aliquid est completum

in specie, nisi habeat ea quae requiruntur

ad propriam operationem ipsius speciei,

S. THOMAS, QU. DISP. DE ANIMA, A. I,

c, lets is eerst in %i/n soort vol-

komen, wanneer het alles heeft wat

voor de verrichtingen die %ijn soort eigen

%ijn vereiscbt wordt.

COMPLEX : Medeplichtige.
COMPLEXE : Veelvoudigerwijs
(Tgd INCOMPLEXE, Enkelvou-
digerwijs).

COMPLEXUS : Veelvoudig (Tgd
SIMPLEX, Enkelvoudig). Com-
plexa non definiuntur, s. thomas,

COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 2, N°

3, Veelvoudige dingen kunnen niet

bepaald warden.

COMPONENS : Samenstcllingsbe-
ginse]

, beysens, natuurphiloso-
PHIE 20, onderdeel, ibidem 215.

COMPONERE : Samenstellen.

Unumquodque resolvilur in ea, ex quibus

componitur, s. thomas, comm. in i

physic lect. 13, n° 2, Alles wordt

in de bestanddeelen waaruit het werd

samengesteld opgelost.

COMPOSITE:Samengestelderwijze.
COMPOSITIO : Samenstelling.

Compositio ibi est, ubi est distinctorum

unio, Samenstelling is alleen daar waar
onderscheiden dingen worden vereenigd.—
Compositio accidentalis, Bijkom-
stige samenstelling. Compositio ac-

tualis, Daadwerkelijke samenstel-

ling. Compositio explicita, Uit-

drukkelijke samenstelling. Compo-
sitio implicita, Onuitgedrukte sa-

menstelling. Compositio intellec-

tus, Verstandclijkc samenstelling.

Compositio logica, Rcdckundige
samenstelling. Compositio mate-
rialis, Stoffelijke samenstelling.

Compositio metaphysica, Meta-
physische samenstelling. Composi-
tio naturalis, Natuurlijke samen-
stelling. Compositio per accidens,
Gevallijke samenstelling. Compo-
sitio per se, Samenstelling uit den
aard der zaak. Compositio physica,
Physische samenstelling. Composi-
tio propositionis, Samenstelling

van den volzin. Compositio realis,

Zaaklijke samenstelling. Composi-
tio substantialis, Zelfstandige sa-

menstelling. Compositio vcrbalis,

Woordelijke samenstelling.

COMPOSITIVE : Samengestelder-
wijze.

COMPOSITIVUS : Samenstellend.

COMPOSITUM : Samengesteld
wezen. Nullum compositum totum est

suum esse, quia esse ipsius sequilur

componentia, quae non sunt ipsum esse,

S. THOMAS, COMM. IN I SENT., D. 8,

q. 4, a. i, c, Geen enkel samengesteld
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we^cn is volkomen %jjn aan^ijn; %ijn

aan^ijn immersvolgt opde samenstellende

beginselen die %elfniet het aan^ijn vgjtt.— Sicut esse et quod est differunt in

simpiicibus secundum intentiones, ita in

compositis dijjerunt realiter, s. Tho-
mas, COMM. IN BOETHII DE HEBDOMA-
dibus lect. 2, Zooals bij enkelvoudige

we-^ens het %ijn en mat is alleen naar
ons in^icht verschillen, %oo 00k ver-

schillen %e bij samengestelde we-^ens wer-
kelijk. — Omne compositutn est poste-

rity suis componentibus, et dependens ex
eis, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3,
a. j,c.,Al wat samengesteld is komtna
de samenstellende deelen en hangt er van

af. — Omne compositutn causam habet,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3,
a. 7, c, Al wat samengesteld is heeft

een ooi\aak, theol. sum. i, 83.— In omni composite oportet esse

potentiate et actum, s. thomas, sum.
THEOL. I, Q. 3, A. 7, c, In al wat
samengesteld is is er aanleg en werk-
dadelijkheid, THEOL. sum. i, 84. —
Omne compositum est aliquid quod non
convenit alicui suarum partium, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 7,

c, Ieder samengesteld we^en heeft een

hoedanigheid die niet toekomt aan een

der deelen, theol. sum. i, 84. —
In omni composite est aliquid quod non
est ipsum, s. thomas, sum. theol. i,

Q- 3> A - 7» c -> l" elk samengesteld we^en
is er lets dat niet bet samengestelde we^en

%elf is. — Compositius quo aliquid est,

imperfectius est, Hoe meer lets samen-
gesteld is, %oo meer is bet onvolmaakt.—
Quod est prius composite, non exsistit

per exsistentiam compositi, Wat lets

samengestelds voorafgaat is niet door
het aan^ijn van dat samengestelde. —
Compositum accidentale, Geval-
lijk samengesteld wezen. Compo-
situm metaphysicum, Metaphy-

I

sisch samengesteld wezen. Compo-
situm naturale, Natuurlijk samen-
gesteld wezen. Compositum per ac-
cidens, Gevallijkerwijze samenge-
steld wezen. Compositum per se,

Uit den aard der zaak samengesteld
1

wezen. Compositum physicum,
Physisch samengesteld wezen. Com-
positum substantiale, Zelfstandig
samengesteld wezen.
COMPOSSIBILIS : Vereenigbaar.

COMPOSSIBILITAS : Vereenig-
baarheid.

COMPREHENDERE : 1. Om-
grijpen, omvatten. — 2. Begrippe-
lijk omvatten, janssens, het
menschgeworden woord 209,
begrijpen. — 3, Bezitten,

COMPREHENSIBILITAS : Bc-
grijpelijkbeid.

COMPREHENSIO : 1. Omgrij-
ing, omvatting. — 2. Begrijping,
egrijp. Comprehensio importat pleni-

tudinem cognitionis ex parte rei cognitae,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 28,
A. 3, ad 3, Begrijpen behelst, wat het

gekende voorwerp betreft, volkomen ken-
nis. — 3. Inhoud (denkleer). —
4. Hemelsch bezit. Comprehensio ...

nihil aliud est quam in praesentia Deum
habere et in seipso tenere, s. thomas,
COMM. IN IV SENT., D. 49, Q. 4, A. 5,

C, Begrijpen is niets anders dan God
in %i/n tegenrvoordigheid te hebben en te

behouden.

COMPREHENSIVE : Omvattend,
omvattendcrwijze, begrijpend, be-
grijpenderwijze.

COMPREHENSIVUS: Begrijpend.
COMPREHENSOR : i. Begrijper,— 2. Godgcnieter.
COMPRESSIBILITAS : Samen-
dringbaarheid.

COMPRESSIO : Samendringing.
COMPRINCIPIUM : Medebcgin-
sel.

COMPUNCTIO : Vermorzeling,
vermurwing.
CONCAUSA : Medeoorzaak.
CONCEDO : Ik aanvaard, ik geef
toe.

CONCEPTIO : i. Ontvangst. —
2. Bevruchting, ontvangenis. Im-
maculata conceptio, Onbevlekte
Ontvangenis (marialeer). Concep-
tio miraculosa, Wonderbare be-
vruchting. Conceptio naturalis.

conceptualtsmus - 63 - conceptiis

Natuurlijke bevruchting. — 3. Op- I

vatting. Conceptio intellectualis,
|

Verstandelijke opvatting. Concep- !

tio substantialis, Zelfstandigc op-
vatting. — 4. Begrip. Conceptio
communis, Gemeenschappelijk be-
grip. Conceptio naturalis, Natuur-
lijk begrip. Conceptio particularis,

Bizondcr begrip. Conceptio uni-
versalis, Algemecn begrip.

CONCEPTUALISMUS
;
Concep-

tualisme.

CONCEPTUS : i. Vrucht. — 2.

Begrip. Conceptus absolutus, Vol-
strekt begrip. Conceptus abstrac-
tive, Door aftrekking gevormd

1

begrip. Conceptus abstractus, Af-
getrokken begrip. Conceptus adae-
quatus, Adaequaat begrip, geeven-
redigd begrip. Conceptus aequa-
les, Naar inhoud cn omvang gelijke

begrippen. Conceptus aequipol-
lentes, Gelijkwaardige begrippen. I

Conceptus analogus, Deelsgelij-

kend begrip, deelsgelijk begrip.

Conceptus apprehensivus, Waar-
nemend begrip. Conceptus clarus,

Helder begrip, klaar begrip. Con-
ceptus collectivus, Verzamelbe-
grip. Conceptus communis, Ge-
meenbegrip, gemeenschappelijk be-
grip. Conceptus completus, Vol-
ledig begrip. Conceptus comple-
xus, Samengesteld begrip. Concep-
tus compositus, Samengesteld be-
grip. Conceptus comprehensivus,
Uitputtend begrip. Conceptus con-
cretus, Concreet begrip. Concep-
tus conexi, Vcrwante begrippen.
Conceptus confusus, Vcrward be-

grip, onduidelijk begrip. Conceptus
connotativus, Meebeteekenend be-

grip. Conceptus convertibiles,

Omkeerbare begrippen, ruilbare be-
grippen. Conceptus directus,
Rechtstreeksch begrip. Conceptus
disiunctivus, Afscheidend begrip,
afzondcrend begrip. Conceptus
disparati, Uiteenloopende begrip-
pen. Conceptus distinctus, Duide-
lijk begrip. Conceptus distributi-

vus, Verdeelend begrip. Concep-
tus diversi, In beteekenis verschil-

lcnde begrippen, niet eenzelvige be-
grippen. Conceptus excedens,
Ruimer begrip. Conceptus fmitus,
Eindig begrip. Conceptus forma-
lis, Vormelijk begrip. Conceptus
genericus, Geslachtsbegrip. Con-
ceptus identici, Eenzelvige begrip-
pen. Conceptus identici acqui-
pollentes, Gelijkwaardige eenzel-
vige begrippen. Conceptus stride
identici, Strikt eenzelvige begrip-
pen. Conceptus immediatus, On-
middellijk begrip. Conceptus im-
perfectus, Onvolmaakt begrip.

Conceptus impertinentes, Niet sa-

menhangende begrippen. Concep-
tus improprie oppositi, Oneigen-
lijk tegenover elkaar staande begrip-
pen. Conceptus improprius, On-
eigen begrip. Conceptus inadae-
quatus, Niet adaequaat begrip. Con-
ceptus inaequales, Naar inhoud
en omvang ongelijke begrippen.
Conceptus incompletus, Onvol-
ledig begrip. Conceptus incom-
plexus, Onveelvoudig begrip. Con-
ceptus indefinitus, Onbepaald be-

grip. Conceptus inferior, Lager
begrip. Conceptus infinitus, On-
eindig begrip. Conceptus insocia-
biles, Onvereenigbarc begrippen.
Conceptus intuitivus, Inschou-
wend begrip. Conceptus mediatus,
Middellijk begrip. Conceptus me-
diatus formaliter, Vormelijkerwijze
middellijk begrip. Conceptus me-
diatus obiective, Objektiever-
wijze middellijk begrip. Concep-
tus metaphysicus, Metaphysisch
begrip. Conceptus non convertibi-
les, Niet omkeerbare begrippen,
niet ruilbare begrippen. Conceptus
non excedens, Even ruim begrip.
Conceptus non quidditativus,
Niet wathcidelijk begrip. Concep-
tus non restrictus, Onbeperkt be-
grip. Conceptus non stride quid-
ditativus, Niet strikt watheidelijk
begrip. Conceptus non ultimatus,
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Begrip van lict teeken. Coneeptus
obiectivus, Voorwerpclijk begrip.
Coneeptus obscurus, Duister be-
grip. Coneeptus ontologice pri-

mus, Op zijnsgebicd eerste begrip,
ontologischerwijzc eerste begrip.
Coneeptus oppositi, Tegenover
elkaar staande begrippen. Coneep-
tus particularis, Bizonder begrip.
Coneeptus perfectus, Volmaakt
begrip. Coneeptus pertinentes, Sa-

menhangende begrippen. Coneep-
tus pertinentes repugnantia, El-
kaar uitsluitende begrippen. Con-
eeptus pertinentes sequela, Elkaar
insluitende begrippen. Coneeptus
positivo-negativus, Nict louter

stellig begrip. Coneeptus practi-

cus, Practisch begrip. Coneeptus
praedicamentalis, Hoofdbegrippe-
lijk begrip. Coneeptus proprie
dictus, Eigenlijk begrip. Coneep-
tus proprie oppositi, Eigenlijk
tegenover elkaar staande begrippen.

Coneeptus proprius, Eigen be-

grip. Coneeptus quidditativus,
Wathcidelijk begrip. Coneeptus
reflexus, Terugschouwend begrip.

Coneeptus relativus, Betrekkelijk

begrip. Coneeptus repugnantes,
Onvereenigbare begrippen. Con-
eeptus restrietus, Beperkt begrip.

Coneeptus simplex, Enkelvoudig
begrip. Coneeptus simplicissimus,
Alferenkelvoudigst begrip. Con-
eeptus simpliciter positivus, Lou-
ter stellig begrip, zuiver stellig be-

grip. Coneeptus singularis, Veren-
keld begrip. Coneeptus sociabiles,

Vereenigbare begrippen. Coneeptus
speculativus, Bespiegelend begrip.

Coneeptus stricte quidditativus,
Strikt wathcidelijk begrip. Coneep-
tus subiectivus, Subjektief begrip.

Coneeptus superior, Hooger be-

grip. Coneeptus supertranscenden-
talis, Alovertreffend begrip, alover-

schrijdend begrip. Coneeptus trans-

cendentalis, Overtreffcnd begrip,

overschrijdend begrip, bovenkate-
gorisch begrip, transcendenteel be-

grip. Coneeptus ultimatus, Begrip

van het beteekende ding. Coneep-
tus universalis, Algemeen begrip.

Coneeptus univocus, Eennamig
begrip, eensduidend begrip, gelijk-

soortig begrip.

CONCIPERE : 1. Ontvangen. —
2. Opvatten .

CONCLUDERE : Besluiten.

CONCLUSIO : Besluit. Ex cogni-

tione principiorum derivator cognitio

conclusionum, quarum proprie est scien-

tia, S. THOMAS, COMM. INI ANAL. POST.

lect. 7, n° 8, Uit de kennis van de be-

ginselen volgt kennis van de besluiten,

ivaar het eigenlijk welenschap om te

doen is. — Ouaelibet demonstrations

conclusio redditur certa per reductionem

eius in primum demonstrations princi-

pitim, S. THOMAS, COMM. IN IV META-
phys. lect. 6, Elk besluit van een

betoog ivordt %eker door herleiding tot

het eerste beginsel van betvust betoog. —
Conclusio theologica, Theologisch
afgeleid besluit. Conclusio univer-
salis, Algemeen besluit. Si conclusio

universalis sit, necesse est etiam terminos

esse universales, aristoteles, 1 anal,
prior, c. 24; 41, 13, 22, Een
algemeen besluit volgt alleen wanneer

alle termen algemeen %ijn.

CONCOMITANS : Vergezellend,

meyer 312, begeleidend.

CONCOMITANTER : Vergezel-
lenderwijs, quaadvliet hi, 83, be-

geleidenderwijze (Tgd FORMALI-
TER, Vormelijkerwijs).

CONCOMITANTIA : Begelciding,

vergezelling.

CONCOMITARI : Vergczellen, be-

geleidcn.

CONCORDIA : Eendracht. Concor-

dia ... proprie sumpta est ad alterum

inqiiantum scilicet diversorum cordium

voluntates simul in unum consensum con-

veniunt, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 29, A. 1, c, Eendracht onderstelt

een tweeden persoon, de wil van twee

harten wordt namelijk door haar in

overeenstemming gebracht.

CONCREARE : Mcdescheppen.

concreatum - 65 - conditio

Materia non creatur sed concreatur, De
stof wordt niet geschapen, maar wel
medegeschapen.

CONCREATUM : Het medege-
schapene.

CONCRETE : Concreet.
CONCRETIO : 1. Verdichting. —
2. Vcrgroeiing. — 3. Concreet-
making.
CONCRETUS : Concreet. In con-
creto, Concreet beschouwd.
CONCUBINA : Bijzit.

CONCUBINARIUS : Bijzithouder.

CONCUBINATUS : Bijzitschap,

MEYER 312.

CONCUBITUS : Beslaping, bijsla-

ping.

CONCUPISCENTIA : 1. Begeer-
lijkheid, potters % 130. Quibuscum-
que ... aliquid inest delectabile et triste,

his inest et concupiscent/a, quae est

appelitus delectabilis, s.thomas, comm.
in 11 de anima, lect. 5, Alle we^ens
die voor lust en onlust vatbaar %ijn

hebben ook de begeerlijkheid, dit is het

begeerlijk streefvermogen. — 2. On-
geregelde begeerte, zondige begecr-
te, verdorven begeerlijkheid. Con-
cupiscentia actualis, Ontwaakte
begeerlijkheid. Concupiscentia an-
tecedens, Voorafgaande begeerlijk-

heid, aanhitsende begeerlijkheid.

Concupiscentia carnis, Begeer-
lijkheid van het vleesch. Con-
cupiscentia consequens, Vol-
gende begeerlijkheid, aangehit-

ste begeerlijkheid. Concupiscen-
tia habitualis, Bijblijvende begeer-

lijkheid. Concupiscentia oculo-
rum, Begeerlijkheid der oogen.
Concupiscentia venereorum, Ge-
slachtelijke begeerlijkheid.

CONCUPISCIBILIS : 1. Bvl. nw. :

Begcerbaar. — 2. Zst. nw. : Begeer-
vermogen. Appeiitus sensitivus est

una vis ingenere, quae sensualitas dicitur,

sed dividitur in dtias potentias, quae
sunt species appetitus sensitivi, scilicet

in irascibilem et concupiscibilem, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 8 1,

a. 2, c, Het irinnelijk streefvermogen

is, als geslacht beschouwd, een enkel

vermogen dat ^innelijkheid genoemd
wordt; het wordt echter in twee vermo-
gens ingedeeld, die dan ook ondersoorten

van het ^innelijk, streefvermogen %ijn,

in het weerslreefvermogen namelijk en

het begeervermogen. — Obiectum concu-

piscibilis est bonum delectabile secun-

dum sensum, s. thomas, sum. theol.
i, Q. 59, a. 4, ad 3, Het voorwerp
van het begeervermogen is wat de rrin-

tuigen tot Inst strekt.

CONCUPISCIBILITAS : Begeer-
baarheid, beysens, Ontologie 77.

CONCURRERE : Medewerken.
CONCURSUS : Medewerking, tans-

sens, GOD als SChepper 87, samen-
werking. Concursus collatus, Aan-
genomen medewerking, gebmikte
medewerking. Concursus divinus,
Goddelijke medewerking. Concur-
sus divinus generalis, Algemeene
goddelijke medewerking. Concur-
sus generalis, Algemeene mede-
werking. Concursus immediatus,
Onmiddellijke medewerking. Con-
cursus mediatus, Middellijkc mede-
werking. Concursus naturalis, Na-
tuurlijke medewerking, janssens,
god als schepper 85. Concursus
oblatus, Aangebodcn medewerking.
Concursus praevius, Voorafgaande
medewerking. Concursus simul-
taneus, Gclijktijdige medewerking.
Concursus specialis, Bizondcre
medewerking. Concursus superna-
turalis, Bovennatuurlijke medewer-
king, JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER
89.

CONDENSATIO : Verdichting,
toename in dichtheid. Karefactio et

condensatio non procedit in rebus natu-

ralibus in infinitum, s. thomas, comm.
in iv physic, lect. 14, n° 11, Ver-
dunning en verdichting doen %icb bij de

we^ens in de natuur niet tot in het on-

eindige voor.

CONDICIO : Voorwaarde, beding,
meyer 312. Condicio ad hoc,
Voorwaarde tot iets. Condicio ag-
gravans, Bezwarende voorwaarde

18



condicionalts — 66 — congruus

(zedeleer). Condicio prima, Eer-

ste voorwaarde (kennisleer). Con-
dicio resolutoria, Ontbindende
voorwaarde, salsmans, recht.
plicht. 1 80 (recht). Condicio sine

qua non, Onontkombare voor-

waarde. Condicio suspensiva, Op-
schorsende voorwaarde, salsmans,

recht. plight. 180, vertragende

voorwaarde (recht).

CONDICIONALIS : Voorwaarde-
lijk.

CONDICIONALITAS : Voorwaar-
dclijkheid, beysens, theodicee

154.

CONDICIONALITER : Voor-
waardelijk.

CONDICIONATUS : Voorwaar-
delijk.

CONDIGNITAS : Gelijkwaardig-

heid, volwaardigheid.

CONDIGNUS : Gelijkwaardig,

volwaardig, ten voile waardig,

JANSSENS, HET MYSTERIF. DER VER-

lossing 132. De condigno, Uit

rechcvaardigheid, op grond van ge-

lijkwaardigheid.

CONDONATIO : Kwijtschelding,

SALSMANS, RECHT. PLICHT. 114, VCT-

geving. Condonatio expressa, Uit-

drukkelijke kwijtschelding. Condo-
natio legitime praesumpta, Te
recht ondersteldc kwijtschelding.

Condonatio libera, Vrije kwijt-

schelding. Condonatio partialis,

Gedccltelijke kwijtschelding. Con-
donatio tacita, Onuitgedrukte kwijt-

schelding. Condonatio totalis, Vol-

komen kwijtschelding.

CONDUCERE : Huren, pachten.

CONDUCTIO : Huring. Conduc-
tio operariorum, Dienstverhuring,

arbeidsovereenkomst, loonverdrag

(recht).

CONDUCTOR : Huurder, pachter.

CONEXIO : Verband, verwant-

schap.

CONEXUS : Verwant. Quae inter

se sunt conexa, eadem actions producun-

tur, Verwante dingen warden door een

lelfde handeling voortgebracht.

CONFESSARIUS : Biechtvader.

CONFESSIO : i. Bekentenis, be-

lijdenis. Confessio fidei, Geloofs-

belijdenis. — 2. Zondenbelijdenis,

potters VI, 287, schuldbelijdenis,

potters vi, 301. Conlritio, confessio

et satisfactio ponuntur partes poeni-

tentiae, s. thomas, sum. theol. m,
q. 90, a. 2, c, Berouw, belijdenis en

voldoening^ijn drie deelen van de biecht.

— Confessio exterior, Uiter-

lijke schuldbelijdenis. Confessio

interior, Innerlijke schuldbelijde-

nis. Confessio sacramentalis, Sa-

cramenteele schuldbelijdenis. — 3.

Biccht (het volledig sakrament).

Confessio auricularis, Oorbiecht,

meyer 313. Confessio generalis,

Algemeene biecht. Confessio infor-

mis, Onvolmaakte biecht.Confessio
particularis,Bizondcre biecht. Con-
fessio vocalis, Mondclinge biecht.

CONFESSOR : Belijder.

CONFIRMATIO : 1. Bekrachti-

ging, bevestiging. — 2. Vormsel.

CONFITERI : 1. Belijden, beken-

nen. — 2. Biechten.

CONFUSE : 1. Onduidelijk (Tgd
DISTINCTE, Duideliik). — 2.

Onbepaalderwijze (Tgd DETER-
MINATE, Onderschcidelijk).

CONFUSIO : Verwarring.

CONFUSUS : Verward, meyer 264,

onduidelijk (Tgd DISTINCTUS,
Duidelijk). Confusa nobis prius stmt

nota quam distincta, s. thomas, comm.

in I physic, lect. i, n° 7, On%e

kennis geldt eerst onduidelijke en daarna

duidelijke begrippen.

CONFUTATIO : Weerlegging.

CONGRUENTIA : Gepastheid, be-

hoorlijkheid, betamelijkheid, bil-

lijkhcid, passendheid (Tgd CON-
DIGNITAS, Gelijkwaardigheid).

CONGRUISMUS : Congruisme.
CONGRUITAS : Gepastheid, be-

hoorlijkheid, betamelijkheid, billijk-

heid, passendheid (Tgd CONDI-
GNITAS, Gelijkwaardigheid).

CONGRUUS : Behoorlijk, gepast,

passend, bctamend, billijk (Tgd

coniectura - 67 - conscientia

CONDIGNUS, Gelijkwaardig). De
congruo, Uit betamelijkheid, bil-

lijkheidshalve, gepastheidshalve, be-
hoorlijkhcidshalve (Tgd De Con-
digno, Uit rechtvaardigheid).

CONIECTURA : Gissing.

CONIECTURALIS : Op gissing

berustend.

CONIECTURALITER : Gissen-
derwijs.

CONIUNCTIM : Gezamenlijker-
wijs.

CONIUNGALIS : Echtelijk.

CONIUNGICIDIUM ; Echtelijke
moord.
CONIUNX : Echtgenoot, echtge-
noote, DE SMET 10.

CONNATURALIS : 1. Gclijkaar-
dig, gelijkgeaard. Ut ostendatur con-

naturalis Patri, dicitur Filitis, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 34, A. 2,

AD 3, Om aan te toonen dat het Woord
gelijkgeaard is als de Vader wordt het

Zoon genoemd. — 2. Natuurovereen-
komstig, van nature eigen. Cognoscere

ipsum esse subsistens (est) connaturale

soli intellectui divino, s. thomas, sum.
THEOL. I, Q. 12, A. 4, C, AJktH
aan het goddelijk intellect is het van
nature eigen, het ^elfstandig-staande %ijn

te kennen, theol. sum. i, 257.

CONNATURALITAS ; 1. Gelijk-

geaardheid terborg 22, gelijkaar-

digheid, natuurgelijkheid. — 2. Na-
tuurverwantschap. Cotmaturalitas at-

tenditur secundum formam substan-

tiakm, S. THOMAS, COMM. IN I DE
GENERATIONE ET CORRUPTIONS LECT.

11, n°3 ,
Natuurverwantschap betreft den

^elfstandigen vorm.

CONNATURALITER : 1. Gelijk-

aardig. — 2. Natuurverwant.
CONNOTARE : Mecbetcekenen.
KOK, INSTITUTIO LOGICA 37.

CONNOTATIO : Meebeteekening.
CONNOTATIVUS : Meebeteeke-
nend.

CONNOTATUM : Het meebetee-
kende. Connotatum extrinsecum,
Het uiterlijk meebeteekende.

CONSANGUINEI : Bloedverwan-
ten (hitwelijk).

CONSANGUINITAS : Bloedver-
wantschap. Consanguinitas in
linea laterali, Bloedverwantschap
in zijlijn, quaadvliet hi, 132. Con-
sanguinitas in linea recta, Bloed-
verwantschap in rechte Ujn, quaad-
vliet in, 132. Consanguinitas in
linea recta ascendenti, Bloedver-
wantschap in opgaande cechte lijn.

Consanguinitas in linea recta
descendenti, Bloedverwantschap in
dalende rechte lijn (huwf.lijk).
CONSCIE : Wetens, bewust, quaad-
vliet 1, 116.

CONSCIENTIA : r. Bewustzijn.
Conscientia in actu exercito, Be-
geleidend bewustzijn. Conscientia
in actu signato, Zich zelf beschou-
wend bewustzijn. Conscientia in-
tcllectiva, Verstandelijk bewustzijn.

Conscientia sensitiva, Zinnelijk

bewustzijn. — 2. Geweten. (Con-

scientia) nominat ipsum actum, qui est

applicatio cuiuscumque habitus vet cuius-

cumque notitiae ad aliquem actum par-
ticularem, s. thomas, qu. disp. de
veritatf. q. 17, a. 1, c, Geweten
geeft die daad te kennen die de toepassing

is van om het even welke hebbelijkheid of
kendaad op een afaonderlijke handeling.— Conscientia affectata, Met opzet
dwalend geweten. Conscientia an-
gusta, Eng geweten, nauw gewe-
ten. Conscientia antecedens, Voor-
afgaand geweten, van hoonacker
186. Conscientia cauteriata, Ver-
stompt geweten, verstokt geweten.
Conscientia ccrta, Zeker geweten,
potters iv, 13. Conscientia Chris-
tiana, Christelijk geweten. Con-
scientia concomitans, Bcgeleidend
geweten. Conscientia consequens,
Nakomend geweten, van hoon-
ACKER^ 186; POTTERS TV, 13. Con-
scientia crassa, Uit krasse nala-
tigheid dwalend geweten. Con-
scientia dubia, Twijfelend gewe-
ten. Conscientia erronea, Dwalend
geweten, potters iv, 103. Con-
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scientia erronca affectata, Opzet- I

telijk dwalend geweten. Conscien-

tia erronea crassa, Uit krasse na-

larigheid dwalend geweten. Con-
scientia erronea simpliciter vinci-

bilis, Niet onvermijdelijk dwalend
geweten. Conscientia erronea su-

pina, Uit luiheid dwalend geweten.

Conscientia falsa, Valsch geweten,

onjuist geweten, potters iv, 13.

Conscientia immunda, Bezoedeld

geweten. Conscientia incerta, On-
2eker geweten. Conscientia invin-

cibiliter erronea, Onvermijdelijk

dwalend geweten. Conscientia laxa,

Rekbaar geweten, ruim geweten,

los geweten. Conscientia laxior,

Zeer ruim geweten, zeer los gewe-

ten, zeer rekbaar geweten. Con-
scientia moralis, Zedelijk geweten,

potters iv, 1 3 . Conscientia nega-

tive dubia, Zonder grond twijfe-

lend geweten. Conscientia opina- .

tiva, Gissend geweten. Conscientia

perplexa, Radeloos geweten. Con-
scientia pharisaica, Te kwader
trouw oordeelend geweten, phari-

zeisch geweten. Conscientia posi-

tive dubia, Met eenigen grond twij-

felcnd geweten. Conscientia prae-

cedens, Voorafgaand geweten.

Conscientia prudens, Voorzichtig

geweten. Conscientia pura, Rein

geweten. Conscientia recta, Juist i

eweten. Conscientia rcflexa, Zelf-

ezinnend geweten. Conscientia

remordens, Knagend geweten.

Conscientia scrupulosa, Angst-

vallig geweten, schroomvallig ge-

weten. Conscientia supernatura-

lis, Bovennatuurlijk geweten. Con-
scientia supina, Lui geweten. Con^
scientia tenera, Teeder geweten,

fijngevoelig geweten, nauwgezet ge-

weten. Conscientia timorata, Be-

schroomd geweten, godvreezend ge-

weten. Conscientia vera, Waar-
heidsprekend geweten. Conscien-
tia vincibiliter erronea, Door eigen

schuld dwalend geweten.

CONSCIENTIALISMUS : Con-
scientialisme.

CONSCIUS : Bewust.

CONSECRARE : i. Inwijden, toe-

wijden. — 2. Consacreeren (eucha-

ristie).

CONSECRATIO : 1. Wijding, toe-

wijding, inwijding. — 2. Consecra-

tie (eucharistie).

CONSECUTIVE : Nakomender-
wijs (Tgd FORMALITER, Vor-

melijkerwijs).

CONSECUTIVUS : Nakomend,
volgend.
CONSENSUS : Toestemming, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJKE DA-

DEN 43, instemming, inwilliging.

Consensus condicionatus, Voor-

waardelijkc toestemming. Consen-
sus deliberatus, Beraden toestem-

ming. Consensus expressus, Uit-

drukkelijke toestemming. Consen-
sus interior,Inncrlijke toestemming.

Consensus interpretativus, On-
rechtstreeksche toestemming, op een

verklaring berustende toestemming.

Consensus matrimonialis, Instem-

ming met het huwelijk. Consensus
mentalis, Innerlijke toestemming.

Consensus mutuus, Wederzijdsche

toestemming. Consensus nuptialis,

Instemming met het huwelijk. Con-
sensus tacitus, Stilzwijgende toe-

stemming.
CONSENTIRE : Toestemmen, in-

stemmen, inwilligen.

CONSEQUENS : 1. Bvl. nw. :

Nakomend, volgend. — 2. Zst. nw.:

Gevolg, besluit, gevolgtrekking,

gezelle 154. Ex consequenti,

Gcvolglijkerwijs. Per consequens,

Bijgevolg.
CONSEQUENTER : Gevolgclijk,

doodkorte, maat en meten 3, ge-

volglijkerwijs.

CONSEQUENTIA : Gevolglijk-

heid.

CONSEQUI : Volgen. Unum con-

sequitur ad ens, s. thomas, sum. c.

gent. 11, 58, De eenheid volgt op het

we^en.

conservan -69- consubstantialitas

CONSERVARE : Behouden, in-

Standhouden.

CONSERVATIO : Behoud, pot-
ters ii, 293, instandhouding. Con-

servatio non est nisi coniinuatio esse

ipsillS, S. THOMAS, SUM. C. GENT, in,

65, De instandhouding van iets is a/ken

de voort^etting van %ijn aan^ijn. — Con-
servatio est continttata creatio, De in-

standhouding is eene voortge^ette schep-

ping. —Ofortet quod idem sit causa rei

et conservations ipsius, s. Thomas,
sum. c. gent, in, 65, Het we^en en

het behoud van het we^en moeten een-

•^elfde oor^aak hebben. — Multipli-

calio individuorum est propter conser-

vationem speciei, De vermenigvuldiging

van de eenlingen geschiedt om het behoud
van de soort. — Conservatio activa,
Bedrijvende instandhouding. Con-
servatio directa, Rechtstreeksche
instandhouding. Conservatio indi-
recta, Onrechtstteeksche instand-

houding. Conservatio passiva, Het
instandgehouden worden.
CONSERVATIVE : Behoudcnder-
wijze.

CONSERVATIVES : Behoudend,
instandhoudend.
CONSIGNIFICARE : Medcbetee-
kenen.
CONSIGNIFICATIO : r. Medebe-
teekening, meyer 315. — 2. Bijbe-
teekenis.

CONSIGNIFICATIVUS : Meebe-
teekenend.
CONSILIARI : 1. Overleggen, be-

raden, beraadslagen. — 2. Aanra-
den. Nullus ... consiliatur de facto,

id est de praeterito, sed de future et

contingenti, s. thomas, comm. in vi

ethic, nicom. lect. 2, Niemand be-

raadslaagt omtrent het gebeurde, dit is

omtrent hetverleden, maar a/ken omtrent

het toekomstige en wisselvallige.

CONSILIATIO : Berading, Over-
legging.

CONSILIATIVUS : Beradend, over-
leggend, aanradend.
CONSILIUM : i. Beraad, terburg
29, overleg. Consilium ... est

inquisitio quaedam, non demonstrativa,

sed ad opposita viam habens, s.

THOMAS, QU. DISP. DE MALO Q. 6,

A. i, c, Beraad is een onderyoek, hoe-

wel niet in beloogtrant; bet kan immers
twee verschillende richtingen uitgaan. —
Consilium non est nisi de aliquo con-
tingenti, S. THOMAS, COMM. IN VI
ethic, nicom. lect. 2, Beraad is het

alleen om het wisselvallige te doen. —
2. Beleid. — 3. Raad. Consilia
evangelica, Evangelische raden.
Donum consilii. Gave van raad.

Quod homo accipiat hoc, quod agendum
est, quasi per certitudinem a Spiritu

Sancto edoctus, supra humanum mo-
dum est, et ad hocperficit donum consilii,

S. THOMAS, COMM. IN III SENT., D. 34,

Q. i, A. 2, c, Dat de mensch, door den

heiligen Geest voorgelicht, als met %eker-

heid weet wat hem te doen staat, dat
overtreft de menschelijke natuur en valt

de gave van raad te danken.

CONSISTERE : i. Zijn.— 2. Neer-
komen op, bestaan uit.

CONSPECIALIS : Soortgelijk.

CONSTANTIA : Standvastigheid.

CONSTARE : 1. Zijn, voorhanden
zijn. — 2. Bestaan uit. — 3. Vast-
staan. — 4. Standvastig zijn.

CONSTITUERE : 1. Samenstellen.— 2. Uitmaken. — 3. Voorschrij-
ven.

CONSTITUTIONALISMUS: Con-
stitutionalisme.

CONSTITUTIVUM : Bestanddcel,
grondbcginsel. Constitutivum me-
taphysicum, Metaphysisch grond-
beginsel.

CONSTITUTIVE : Samenstellend.
CONSUBSTANTIALIS : Mede-
zelfstandig, janssens, de h. drie-
vuldigheid 86. Non dicimus quod
domus sit de aedificatore, cum non sit
causa consubstantialis, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 41, A. 3, AD 2,

We %eggen niet dat het huts gemaakt is

uit den bouwmeester, daar de\e geen vie-

de^elfstandige oor-^aak is, theol. sum.
11, 330.

CONSUBSTANTIALITAS : Me-
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dezelfstandigheid, beysens, theo-

dicee 174. Consubstantialitatem Filii

nomen insinuet, s. THOMAS, sum.

THEOL. I, Q. 42, A. 2, AD I, De
naam « Zoon » geve u de mede^elfstan-

digheid te kennen, theol. sum. ii, 358.

CONSUETUDINARIUS : Ge-
woontezondaar.
CONSUETUDO : Gewoonte, bey-
sens, algemeene zielkunde I, 28,

gebruik. Consuetttdo et praecipue

quae est a puero, vim naturae obti-

tlet, S. THOMAS, SUM. C. GENT. I, II,

Gewoonte laat %ich, vooral wanneer ^e

tot de kinderjaren teruggaat, als natuur

gelden.

CONSULENS : Raadgever, sals-

mans, recht. plicht. 127, aanrader.

CONSULERE : Aanradcn.
CONSUMMARE : Voltrekken,

voltooien.

CONSUMMATIO : Voltrekking,
voltooiing. Semper incohatio alicuius

ordinatur ad consummationem ipsius,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 1,

A. 6, c., De aanvang van lets is altijd

gericht op de voltooiing van dat lets, de
COCK, OVER HET GELUK 1 5 4.

CONSUMMATIVE : Voltooien-

detwijs.

CONSUMMATIVUS : Voltooiend,
voltrekkend.

CONSUMPTIO : Kwistigheid, bui-

tensporige prachtlievendheid.

CONTACTUS : Aanraking.
CONTEMPLARI : Beschouwen,
schouwen.
CONTEMPLATIO : i. Beschou-

wing. — 2. Schouwing. Contem-
platio beata, Gelukzaligc schou-

wing. Contemplatio imperfecta, .

Onvolmaakte schouwing. Contem-
,

platio infusa,Ingestorte schouwing.
Contemplatio patriae, Hemelsche I

schouwing. Contemplatio perfec-

ta, Volmaakte schouwing. Contem-
platio viae, Aardschc schouwing.
CONTEMPLATIVUS : Beschou-
wend, schouwend.
CONTEMPLATOR : Beschouwer,

schouwer.

CONTEMPTUS : Verachting, mis-

prijzen. Contemptius formalis,

Voorbedacht misprijzen, voorbc-
dachte verachting, bcdachte ver-

achting, bedacht misprijzen. Con-
temptus materialis, Onbedacht
misprijzen, onbedachte verachting.

CONTENTIO : Twist, potters v,

22, betwisting.

CONTIGUATIO : Aanpalendheid,
belcndendheid.

CONTIGUITAS : Aanpalendheid,

belendendheid.
CONTIGUUS : Aanpalend, belen-

dend. Contigua sunt, quorum ultima

sunt simul, s. thomas, comm. in iv

SENT., D. 44, Q. 2, A. 2, SOL. 2,

arg. 5, Belendende dingen yijn de\e

waarvan de uitersten samen yijn.

CONTINENS : i. Inhoudend, bc-

vattend, omvattend. Non ... conti-

nens mensuratur per contentum, sed e

converso, s. thomas, comm. in ii de
caelo et mundo LECT. I, N° 2,

Het bevattende wordt niet begrensd door

het bevatte, maar andersom. — 2. Zich

onthoudend, onthoudzaam. Conti-

nentis ... est per deliberationem rationis

vincere passiones, s. thomas, comm.
in hi de Anima lect. 16, Een ont-

houdzaam man %al dank %ij de berading

der rede ^ijn hartstochten beteugelen

(Tgd INCONTINENS, Onont-
houdzaam).
CONTINENTIA : i. Bevatting,

omvatting. — 2. Inhoud. — 3.

Zelfbeheersching. — 4. Onthoud-
zaamheid, onthouding (Tgd IN-
CONTINENTIA, Ononthoud-
zaamheid). Continentia coniun-
galis, Echtelijke onthoudzaamheid,

echtelijke onthouding. Continentia
perfecta, Volmaakte onthoudzaam-
heid, volmaakte onthouding. Con-
tinentia perpetua, Altijddurende
onthoudzaamheid, altijddurende

onthouding. Continentia vidualis,

Weduwlijke onthoudzaamheid, we-
duwlijke onthouding. Continentia
virginalis, Maagdelijke onthoud-
zaamheid, maagdelijke onthouding.
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CONTINGENS : Wisselvallig,

niet noodzakelijk, niet nood-
zakelijk volgend (Tgd. NECESSA-
RIUS, Noodzakelijk). Contingens

altquod dupliciter potest considerari.

Una modo, in seipso, secundum quod

iam actu est. St sic non consideratur

ut futurum, sed ut praesens, neque ut

ad utrumlibet contingens, sed ut deter-

minatiim ad unum. ... Alio modo potest
considerari contingens, ut est in sua

causa. Et sic consideratur ut futurum
et ut contingens nondum determinatum

ad unum, s. thomas, sum. theol. i,

q. 14, a. 13, c, lets wisselvalligs

kan op twee manieren beschouwd worden.

Ten eerste, in %ich %elf, in %pover bet

reeds in akt is; men beschouwt het dan
noch als toekomstig, maar als tegen-

woordig, noch als wisselvallig, maar
als bepaald ... Ten tweede kan het

wisselvallige beschouwd worden in %ijn

oor^aak; zpo beschouwd, is het toekom-
stig en wisselvallig, en nog onbepaald,

theol. sum. i, 416-417.
Contingentia et infallibiliter a Deo
cognoscuntur

, inquantum subduntur divi-

ne conspectui secundum suam praesen-

tialitatem, et famen suntfutura contin-

gentia, suis causis comparata, s. THO-
MAS, SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 13, C,
God kent het wisselvallige op onfeil-

bare wij-^e, in %pover het, als lets tegen-

woordigs, onder ^ijn goddelijken blik

valt. De dingen %elf echter houden daar-

om niet op, met betrekking tot hun

oor^aken toekomstig en wisselvallig te

%ijn. — Licet contingentia fiant in actu

successive, non tamen Deus successive

cognoscit contingentia, prout sunt in

suo esse, sicut nos, sed simul, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 1 3,

c, Ofschoon de wisselvallige dingen

achtereenvolgens gebeuren, kent God de

wisselvallige dingen niet Un voor Un,

^poals %e in %ich %elf %ijn — %po ken-

nen wij %e — maar .kent %e alle

tegelijk.

CONTINGENTER : Wisselvalli-

gerwijs (Tgd NECESSARIE,Nood-
zakelijkerwijs).

CONTINGENTIA : Wisselvallig-
heid, BEYSENS, ONTOLOGIE 1 8, 27
(Tgd NECESSITAS, Noodzake-
lijkheid).

CONTINUE : Doorloopenderwijs
(Tgd DISCRETE, Gescheidener-
wijs).

CONTINUITAS : Doorloopend-
heid, onafgebrokenheid (Tgd DIS-
CRETIO, Scheiding, gescheiden-
heid van deelen).

CONTINUUM : Samenhoudend
wezen, onverdeeld wezen (Tgd
CONTIGUUM, Belendend). Con-

tinua s(u)nt quorum ultima sunt unum,
S. THOMAS, COMM. IN VI PHYSIC.

lect. i, n° 2, Samenhangende dingen

^iin die waarvan de uitersten Sen %ijn.— Continuum fluens, Samen-
houdend wezen met op elkaar vol-

gende deelen. Continuum succes-
sivum, Samenhoudend wezen met
op elkaar volgende deelen.

CONTINUUS : Doorloopend, on-
afgebroken, samenhoudend, niet

verdeeld (Tgd DISCRETUS, Uit

losse deelen bestaand).

CONTRACTUS : Verbintenis, o-

vereenkomst, kontrakt, verdrag.

Contractus absolutus, Volstrekt
verdrag. Contractus accessorius,
Bijkomende overeenkomst, belle-
froid 86. Contractus ad diem.
Datum bepalend kontrakt. Con-
tractus aleatorius, Kansverdrag,
toevalsverdrag. Contractus bilate-

ralis, Tweezijdig verdrag, weder-
zijdsch kontrakt. Contractus cen-
sualis, Rentekontrakt. Contrac-
tus certi eventus, Zeker verdrag.
Contractus commutatorius, Ruil-
verdrag. Contractus condiciona-
tus, Kontrakt onder beding. Con-
tractus consensualis, Kontrakt bij

enkele overeenstemming. Contrac-
tus emptionis, Koopkontrakt.
Contractus explicitus, tlitdrukke-

lijk verdrag. Contractus formalis,
Uitdrukkelijk verdrag. Contractus
gratuitus, Wcldadigheidsverdrag.
Contractus imperfecte bilateralis,
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Niet strikt wederzijdsch kontrakt. I

Contractus implicitus, Onuitge-
|

drukt kontrakt. Contractus incerti

eventus, Kansverdrag, toevalsver-

drag. Contractus inexsistens, Nie-

tig verdrag, onbestaand verdrag.

Contractus innominatus, Naam-
loos kontrakt. Contractus cum
iuramento, Kontrakt onder eed.

Contractus laboris, Dienstvcrhu-

ring, arbeidsoverecnkomst, loon-

vcrdrag. Contractus matrimonia-

lis, Huwclijksverbintenis, echt-

verbintenis. Contractus mixtus,

Gemengd verdrag. Contractus no-
I

minatus, Benaamd verdrag. Con-
tractus nudus, Wettelijk niet er-

kend kontrakt, in rechte niet be-

staand kontrakt. Contractus nullus,

Nietig kontrakt. Contractus nullus

cx iure, In rechte ongeldig kon-

trakt. Contractus nullus ipso fac-

to, Naar het feit zelf ongeldig kon-

trakt. Contractus onerosus, Kon-
trakt onder bezwarenden titel. Con-
tractus perfecte bilateralis, Strikt

wederzijdsch kontrakt. Contractus

pignoris, Pandaanvaarding, ver-

panding, meyer 317. Contractus

principalis, Hoofdovcreenkomst.
Contractus purus, Zuiver kon-

trakt. Contractus qualificatus,

Kontrakt met bijomstandigheden.

Contractus radicaliter nullus. In

zijn oorsprong nietig kontrakt. Con-
tractus realis, Zaaklijk kontrakt.

Contractus rescindibilis, Ver-
|

breekbaar kontrakt. Contractus re-

vocabilis, Herroepelijk kontrakt.

Contractus simplex, Enkelvoudig

kontrakt. Contractus simplex
scriptus, Enkelvoudig geschreven

kontrakt. Contractus simplex non
scriptus, Enkelvoudig niet geschre-

ven kontrakt. Contractus simplici-

ter nullus, Zonder meer ongeldig

kontrakt. Contractus solemnis,
Plechtig kontrakt. Contractus stric-

te dictus, Eigenlijk kontrakt. Con-
tractus sub causa. Met redenen

omklccd kontrakt. Contractus sub

contradictio

demonstration, De ornstandighe-

den uitwijzend kontrakt. Contractus

sub disiunctione, Keuzc latend

kontrakt. Contractus sub poena,

Straf bepalend kontrakt. Contrac-

tus subsidiarius, Bijkomende over-

eenkomst. Contractus synallag-

maticus, Tweezijdig kontrakt, we-

derzijdsch kontrakt. Contractus

unilatcralis, Eenzijdig kontrakt,

cenerzijdsch kontrakt. Contractus

vestitus, Wettelijk erkend kontrakt.

Contractus virtualis, Onuitgedrukt

kontrakt.

CONTRADICTIO : Tegenspraak,

tegensprakelijkheid. Hoc esto con-

tradictio, affirmatio et negatio oppositae,

ARISTOTELES, PERIHERMEN. C. 6
J 1 7,

A, 33-34, Tegenspraak komt neer op de

tegenstelling van bevestiging en ont-

kenning.—Quia . . . contradictio est oppo-

sitio affirmationis et negationis, ilia re-

quiruntur ad contradiciionem, quae re-

quiruntur ad oppositionem affirmationis

et negationis, s. thomas, comm. in i

PERIHERMEN. LECT. 9, N° 8, Daar

tegenspraak de tegenstelling is tusschen

bevestiging en ontkenning, ^po wordt voor

tegenspraak vereischt wat voor de tegen-

stelling tusschen bevestiging en ont-

kenning onontbeerlijk is. — Requiritur

ad contradiciionem prima quidem quod

affirmatio et negatio sint eiusdem prae-

dicati; ... secundo, requiritur quod sint

de eodem subiecto. ... Tertio, requiritur

quod identitas subiecti et praedicati non

solum sit secundum nomen, sed sit simul

secundum rem et nomen, ibidem, Opdat

er tegenspraak %ij moet bet vooreerst de

bevestiging en de ontkenning om eem^elfde

gc%egde te doen %ijn, verder moeten sj« een-

yelfde subjekt gelden; eindelijk moet de

eenttflvigheid van onderwerp en ge^egde

niet alleen een een^elvigheid ^ijn wat den
naam betreft, maar en wat de %aak en

wat den naam betreft. — Contradictio

est oppositional maxima, Tegenspra-

kelijkheid is de voornaamste onder alle

tegenstellingen. — Contradictio inter

omnia alia opposita est prima, Tegen-

sprakelijkheid is de eerste onder alle
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tegenstellingen. — Ea ... quae contradic-

iionem implicant, sub divina omnipotentia

non continentur, quia non possunt habere

possibilium rationem, s. thomas, sum.

T11F.OL. 1, q. 25, A. 3, c, Wat
tegenspraak insluit valt onder Gods al-

macht niet, want het valt niet onder het

begrip « mogelijk«, theol. sum. i, 698.— Contradictio absoluta, Vol-

strekte tegensprakelijkheid. Contra-

dictio in tcrminis, Tegenspraak

in de bewoordingen.
CONTRADICTORIE : Tcgcnspra-
kelijkerwijs (Tgd PRIVATIVE,
Dervenderwijs; — CONTRARIE,
Tegenstrijdigerwijs; — RELATI-
VE, Betrekkelijkerwijs).

CONTRADICTORIUS : Tegcn-
sprakelijk. Contradictoriorum semper

unum est verum, alterumfalsum, Onder

tegensprakelijke dingen \al immer het

lene waar "%ijn, het andere onwaar.

CONTRADISTINGUO : Ik on-

derscheid andersom.
CONTRARIE : Tegenstrijdigerwijs

(Tgd CONTRADICTORIE, Te-
gensprakelijkerwijs; — SUBCON-
TRARIE, Naar schijntegenstrijdig-

heid).

CONTRARIETAS : Tegenstrijdig-

heid. Contrarietas sen oppositio rela-

tiva, est omnium minima, Tegenstrijdig-

heid, dit is betrekkelijke tegenstelling, is

de %wakste onder alle tegenstellingen. —
Contrarietas enuntiationum, Te-

genstrijdigheid onder verschillende

zeggingen. Contrarietas imme-
diata, Onmiddellijke tegenstrijdig-

heid. Contrarietas opinionum, Te-

genstrijdigheid onder verschillende

meeningen. Contrarietas termino-

rum, Tegensttijdigheid van twee

uitcrsten.

CONTRARIA :
Tegenstrijdige

uitersten. Forma et subiectum sunt

principia per se eius quod fit secundum

naturam; sed privatio vet contrarium

est principium per accidens, inquantum

accidit subiecto, s. THOMAS, comm. in

1 physic, lect. 13, n° 3, Vorm en

subjekt %ijn uiteraard beginselen van wat

overeenkomstig de naluur tot stand komt;

derving integendeel of tegenstrijdigheid is

alleen toevallig beginsel in %pover %e

namelijk het subjekt aandoet. — Con-

traria dicuntur quae maxime a se dis-

tant, S. THOMAS, COMM. IK I PERI-

HERMEN. lect. 10, n° 18, Tegenstrij-

dig %ijn die gegevens welke het verst van

elkaar afliggen. — Contrariorum unum
semper est privatio aherius, Tusschen

twee tegenstrijdige uitersten beteekent

het eene immer de ontkenning van het

ander. — Contrariorum eadem est ratio,

Twee tegenstrijdige uitersten %ijn op

een %elfde begrip aangewe^en. — Contra-

ria nata sunt fieri circa idem subiectum,

Tegenstrijdige uitersten hooren bij een-

%elfde subjekt. — Contraria non sunt

solum in eodem subiecto, sed etiam in

eodem genere, s. thomas, comm. in

v metaphysic. lect. 1 z, Tegenstrijdi-

ge uitersten hooren niet alleen bij een islf-

de subjekt,maar ook in een yelfdegeslacht

thuis.— Contraria se mutuo expellunt a

subiecto, nisi eorum alterum insit a

natura, Tegenstrijdige uitersten kunnen

niet samen een subjekt aandoen, oj een

van beide moet er van natuur uit thuis-

hooren. — Contraria, seu opposita

eidem secundum idem, ad idem et eodem

tempore nequeunt attribui, 1 'egenstrijdige

uitersten, dit wil %eggen wat in een %elfde

op^icht tegenover lets anders staat, kun-

nen niet ter-^elfdertijd aan het^elfdt

worden toegekend. — Contrarium estpo-

tentia aliud contrarium, Een uitcrste

is in aanleg het uiterste %elf dat er mee

in strijd is. — Rationes contrariorum in

infellectu non sunt contrariae, De be-

grippen waarop tegenstrijdige uitersten

teruggaan yijn voor den geest niet met

elkaar in strijd. — Dicimus materiam

unam esse contrariorum, aristoteles,
rv physic, c. 9; 217, A, 22, Te-

genstrijdige uitersten hebben de^elfde

stof gemeen. — Idem non potest esse

causa contrariorum, Het-^elfie kan niet

twee tegenstrijdige dingen teweegbrengen.

— Contrariorum contrariae sunt causae,

De oor-^aken van tegenstrijdige uitersten

strijden insgelijks met elkaar. — Con-
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trariormn contraria sunt consequentia,

De gevolgen van tegenstrijdige uitersten

s(ijn met elkaar in strijd. — Ex con-

trariis omnia fiunt, Uit tegenstrijdige

uitersten komt alles tot stand. — Con-
trariorum uno posito, negatur alterum.

Is van twee tegenstrijdige uitersten het

e'e'ne voorhanden, dan volt meteen bet

ander weg. — Contrariomm eadem est

scientia, Twee tegenstrijdige uitersten

hooren bij een %elfde wetenschap. —
Contraria iuxta se posita magis eluces-

cunt, Tegenstrijdige uitersten homen,

wanneer %e naast elkaargesteld worden,

in een schriller licht te staan. — Con-
traria immediata, Onmiddellijke
uitersten. Contraria mediata, Mid-
dellijke uitersten.

CONTRARIUS : Tegenstrijdig.

CONTRITIO : i. Berouw. Contri-

tio generalis, Algemeen berouw.
Contritio imperfecta, Onvolmaakt
berouw. Contritio perfecta, Vol-
maakt berouw. Contritio specialis,

Tot bepaalde zonden beperkt be-

rouw. — 2. Volmaakt berouw,
NIEUWBARN 87.

CONTROVERSY : Redetwist.

CONTUMACIA : Hardnekkigheid,
weerspannigheid, halsstarrigheid.

CONTUMAX : Hardnekkig, hals-

starrig, weerspannig.
CONTUMELIA : Beschimping.
Contumelia importat dehonorationem

alicuius, ... proprie loquendo in verbis

consistit, ... extenso nomine etiam in

factis dicitur, s. thomas, sum, theol.
ii-ii, q. 72, a. i, c, Beschimping

beteekent eigenlijk onteering van iemand

door woorden, hoewel het woord ook voor

handelingen gebruikt wordt.

CONVALIDATIO : Geldigmaking,
geldigverklaring . Convalidatio
simplex, Gewone geldigmaking,
gewone geldigverklaring.
CONVENIENS : Behoorlijk, be-

tamend, passend, toekomend aan.

CONVENIENTIA : i. Behoorlijk-

heid, betamelijkheid, welvoegelijk-

hcid, passendheid, voegzaamheid.
Convenientia Incarnationis, Voeg-

zaamheid van de Menschwording,
quaadvliet m, 8. — 2. Overeen-
komstigheid. Convenientia po-
tentiae ad actum, Overeenkomstig-
heid tusschen aanleg en daadwerke-
lijkheid. Convenientia propor-
tionalitatis, Evenredige overeen-

komstigheid. Convenientia pro-

portionis, Overeenkomstigheid van
verhouding. Est ... quaedam conve-

nientia inter ipsa quorum est ad invicem

proportio, eo quod habent determinatam

distantiam vel aliam habitudinem ad
invicem ... Convenientia etiam quandoque

attenditur duorum ad invicem inter

quae non sit proportio, sed magis
similitudo duarum ad invicem propor-

tionum ... Prima ergo convenientia est

proportionis, secunda autem proportio-

nalitatis, s. thomas, qu. disp. de
veritate Q. 2, A. 11, c, Onder
begrippen die in verhouding tot elkaar

staan, is er een %ekere overeenkomstig-

heid; %e vertoonen namelijk een bepaalden

afstand of houding tot elkaar. Overeen-

komstigheid doet sjch echter ook voor

tusschen twee begrippen waartusschen

geen verhouding, maar eerder onderlinge

gelijkenis van twee verhoudingen voor-

komt. Met eerste soort van overeenkom-

stigheid heet overeenkomstigheid van

verhouding, het tweede integendeel even-

redige overeenkomstigheid.

CONVENTIO : Overeenkomst.
CONVERSIO : I. Omzetting. Con-
versio accidentalis, Bijkomstige

omzetting, bijkomstigheidsomzet-

ting. Conversio circularis, Kring-

loopige omzetting, ktingvormige

omzetting. Conversio formalis,

Vormelijke omzetting. Conversio
instantanea, Ondeelbare omzetting.
Conversio miraculosa, Wonder-
bare omzetting. Conversio natura-
lis, Natuurlijke omzetting. Con-
versio per accidens, Onvolkomen
omzetting. Conversio perfecta,
Volmaakte omzetting. Conversio
simplex, Enkelvoudige omzetting,
volkomen omzetting. Conversio
substantialis, Zelfstandige omzet-
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ting, zelfstandigheidsomzetting.

Conversio successiva, Aanhou-
dende omzetting, deelbare omzet-

ting. Conversio supernaturalis,

Bovennatuurlijke omzetting. — 2.

Omkcering van den volzin, omzet-

ting. Conversio per contrapositio-

nem, Omzetting door tegenstelling.

Conversio propositionis, Omzet-
ting van denvolzin. — 3. Bekeering

(moraaltheologie). — 4. Toege-
keerdheid.

CONVERTENTIA : Onderlinge
afhankelijkheid van de uitersten van
den volzin (denkleer).

CONVERTERE : 1. Omzetten
(natuurkunde). — 2. Omkeeren,
omzetten. Converti, Samenvallen,
geruild worden (denkleer). —
3. Bekeeren (moraaltheologie). —
4. Toekccren.

CONVERTIBILIS : 1. Omzetbaar
(natuurkunde). — 2. Omkeerbaar,
doodkorte, begrijpen 13, omzet-
baar (denkleer).

CONVERTIBILITAS : 1. Omzet-
baarheid (natuurkunde). — z.Om-
keerbaarheid, omzetbaarheid (denk-
leer).

CONVICIUM : Lastering.

COOPERATIO : Medewerkzaam-
heid, quaadvliet hi, 53, mede-
werking. Cooperatio iniusta, On-
rechtvaardige medewerking. Coope-

ratio iniusta fit praecipiendo, consu-

lendo, consentiendo expresse, laudando,

recurrendo, participando, tacendo, non

obstando, non manifestando, Onrecht-

vaardige medewerking geschiedt door

te bevelen, aan te raden, uitdruk-

kelijk toe te stemmen, te prij^en, te

helpen, mee te deelen, te ver^Qvijgen, niet

te verhinderen, niet bekend te maken
(recht).

COORDINATIO : Samenordening,
samenschikking.

COPRINCIPIUM : Medebeginsel

,

janssens, de heerlij kheden van
het goddelijk moederschap 173.

COPULA : 1. Koppeling, koppel-

woord (denkleer). — 2. Paring,

verzaming (huwelij k).

COPULARE : Koppelen.
COPULATE : Gezamenlijkerwijs.

COPULATIVE : Gekoppelderwijs.
COREDEMPTRIX : Medeverlos-
seres, potters ii, 112.

COROLLARIUM : Gevolg.
CORPORALIS : Lichamelijk.

CORPOREITAS j
Lichamelijkheid.

Oportet quaelibet duo corpora prohiberi

ex ipsa natura corporeitatis, si simul

sint in eodem loco, s. thomas, com-
ment, in boethii de trinitate q.

4, a. 3, c, Uit den aard %elf der

lichamelijkheid kunnen twee lichamen

niet een %elfde ruimte beslaan.

CORPOREUS : Lichamelijk. Cor-

poreum ... et incorporeum sunt differen-

tiae entis completi, s. thomas, qu.

disp. de veritate q. 27, A. 4, AD
5, Eichamelijk en onlichamelijk deelen

het volledige we-^en in.

CORPUS : Lichaam. Corpus ... est

in potentia respectu animae, s. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT.

4, Het lichaam is in verhouding tot

de sjel in aanleg. — Stent corpus habet

esse per animam sicut per jormam, ita

et unitur animae immediate, in quantum

anima est forma corporis, s. thomas,
COMMENT. IN II DE ANIMA LECT. I,

Evenals het lichaam dank %ij de %iel

als door sjjn vorm aan^ijn heeft,

even^oo wordt het onmiddellijk met de

%iel vereenigd, de sjel is immers de

vorm van het lichaam. — Cum ...

corpus deserviat animae ad proprias

operationes, ad hoc ei naturaliler datum
est ut in ipso exsistensperficiatur quasi

ad perfectionem mota, s. thomas,
sum. c. gent, rv, 95, Daar het

lichaam de ^iel bij^ de haar eigen ver-

richtingen dienstig is, t^oo %al dank vjj

de beschikking der natuur,met behulp van

het lichaam de sjel geleidelijk volmaak-

ter worden. — Nullum corpus agit nisi

tangendo vel movendo, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 45, a. 5, c, Geen enkel

lichaam iverkf behalve door aanraking

en beweging. — Ex natura materiae
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subiectae dimensionibus probibentur

plura corpora esse in eodem loco, S.

THOMAS, COMMENT. IN BOETHII DE
trinitate Q. 4, A. 3, c, De aard

van de aan afmetingen onderhevige stof
laat met toe dat verschilknde licbamen

een %elfde ruimte %ouden beslaan. —
Adveniente uno corpore ad aliquem lo-

cum, aliud corpus ab illo expellitur,

ibidem, Wanneer een lichaam een be-

paalde ruimte betrekt, wordt een

ander lichaam er uit verdreven. —
Corpus agit el ad formam acciden-

takm et ad formam substantialem, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 1 5,

a. i, ad 5, Met lichaam werkt in op
den bijkomstigen vorm en op den \elf-

standigen vorm in. — Corpus non

potest esse causa rei incorporeae, s.

THOMAS, COMMENT. IN I METAPHYS.
lect. 1 z, Een lichaam kan niet oor^aak
%ijn van lets onlichamelijks. — Patet

... infinitum corpus in ratione rerum

acta non esse, aristoteles, hi physic,
c. 5 ; 206, a, 7-9, Het ligt voor de

hand dat uit den aard der dingen geen

enkel lichaam metterdaad oneindig is.— Corpus agile, Licht bewegelijk
lichaam. Corpus animale, Dicrlijk

lichaam. Corpus animatum, Be-
zield lichaam. Corpus ... animatum
et est quoddam quantum et est hoc

aliquid et substantia, s. thomas, com-
ment. IN II DE ANIMA LECT. 9,
Een be-^ield lichaam is en lets dat hoe-

grootheid heeft, en lets en een %elfstandig-

heid.— Corpus anorganicum, On-
bewerktuigd lichaam. Corpus artifi-

ciale, Kunstmatig lichaam. Corpus
assumptum, Aangenomen li-

chaam. Corpus caeleste, Hemelli-
chaam. Corpus carnale,Vleeschelijk
lichaam. Corpus compositum, Sa-
mengesteld lichaam. Corpus con-
iunctum, Eigcn lichaam, vereenigd
lichaam. Corpus corruptibile, Ver-
gankelijk lichaam. Corpus deter-
minatum, Bcgrensd lichaam. Cor-
pus diaphanum, Doorzichtig li-

chaam. Corpus divisibile, Deel-
baar lichaam. Corpus elementare,

Oerlichaam. Corpus cxtraneum,
Vreemd lichaam. Corpus finitum,

Begrensd lichaam. Corpus forma-
tum, Met een vorm voorzien li-

chaam. Corpus glorificatum, Ver-
heerlijkt lichaam. Corpus glorio-

sum, Verheerlijkt lichaam. Corpus

gloriosum non babebit ratione suae sub-

tilitalis quod possit esse cum alio

corpore; sed poterit simtil cum alio cor-

pore esse ex operalione virtutis divinae,

S. THOMAS, SUM. THEOL., SUPPL. Q.

83, a. 2, c, Het verheerlijkte lichaam

kan niet om reden van %ijn fijnheid,

maar alleen dank %ij de kracht van
God met een ander lichaam samen %ijn.

— Corpus grave, Zwaar lichaam. In

corpore gravi est inclinatio et ordo ad
locum medium, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 28, A. 1, C, Elk ^waar lichaam

wordt door geneigdheid en gerichtheid

naar het middelpunt beheerscht. — Cor-
pus humanum, Menschelijk li-

chaam. Corpus ignobile, Niet ver-

heerlijkt lichaam. Corpus immor-
tale, Onsterfelijk lichaam. Corpus
impassibile, Onlijdelijk lichaam.

Corpus inanimatum, Onbezield
lichaam. Corpora ... inanimata gene-

rantur et conservantur in esse a prin-

cipio motivo extrinseco; animata vero

generantur a principio intrinseco, quod

est in semine, conservantur vero a prin-

cipio nutritivo intrinseco, s. thomas,
COMMENT. IN II DE ANIMA LECT. 5,

Onbetrielde lichamen worden door een

uiterlijk beginsel van beiveging voortge-

bracht en in aan^ijn gehouden; be-^ielde

lichamen integendeel worden door een

innerlijk beginsel, dat namelijk in het

%aad schuili, voortgebracht en door een

innerlijk voedingsbeginsel in aan^ijn ge-

houden. — Corpus incorruptibile,

Onvergankclijk lichaam. Corpus in-

divisibile, Ondeelbaar lichaam.
Corpus inferius, Lager lichaam.
Corpus infinitum, Oneindig li-

chaam. Corpus intellegibile, Ver-
standelijk kenbaar lichaam. Corpus
interminatum, Onbegrensd li-

chaam. Corpus locans, Ruimtelijk
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makend lichaam. Corpus locatum,

Ruimtelijk lichaam. Corpus mate-

riale, Stoffelijk lichaam. Corpus
mathematicum, Wiskundig li-

chaam. Corpus metaphysicum,
Metaphysisch lichaam. Corpus
minerale, Delfstoffelijk lichaam.

Corpus mixtum, Samengesteld

lichaam. Corpus mixtum resolvitur

in elementa quae non sunt actu in mixta,

sed virtute tantum, s. thomas, com-

ment. INV METAPHYS. LECT. I 5, Een

samengesteld lichaam wordt in syjn oer-

deeltjes opgelost; dau immers yijn als

^podanig niet metterdaad, maar in kiem

in bewust lichaam voorhanden. — Cor-

pus mobile, Beweegbaar lichaam.

Corpus mysticum, Mystiek li-

chaam. Corpus naturale, Natuurlijk

lichaam. Naturalium corporum ...

quaedam habent vitam, quaedam non

habent, aristoteles, n de anima
c. 1; 412, a, 14-15, Onder de

natuurlijke lichamen hebben sommige

leven en andere niet. — Corpus or-

ganicum, Bewcrktuigd lichaam,

FRAENKEL 67. Corpus pas-

sibile, Lijdelijk lichaam. Corpus
phantasticum, Schijnlichaam. Cor-

pus physicum, Physisch lichaam.

Corpus politicum, Staatsburger-

lijk lichaam. Corpus primum, Oer-

lichaam. Corpus proprium, Eigen

lichaam. Corpus quantum, Hoe-
grootheidelijk lichaam. Corpus sen-

sibile, Zintuigelijk waarneembaar

lichaam. Omne corpus sensibile est in

loco, ARISTOTELES, III PHYSIC. C 5;

205, b, 32-33, Elk yintuigelijk waar-

neembaar lichaam hoort in de ruimte

thuis. — Corpus simplex, Enkel -

voudig lichaam. Corpus solidum,

Vast lichaam. Corpus spirituale,

Geestelijk lichaam. Corpus sub-

stantificatum, Verzclfstandigd li-

chaam. Corpus subtile, Fijn li-

chaam. Corpus superius, Hooger
lichaam. Corpus supremum, Hoog-
ste lichaam. Corpus tangibile,

Tastbaar lichaam. Corpus termina-

tum, Begrensd lichaam. Corpus

terrenum, Aardsch lichaam. Cor-

pus terrestre, Aardsch lichaam.

Corpus verum, Waar lichaam.

Corpus vivum, Levend lichaam.

CORRECTIO : Terechtwijzing, be-

risping. Correctio fraterna, Broe-
derlijke terechtwijzing, broederlijke

berisping.

CORRELATIO : Wisselbetrekking.

CORRELATIVA : Uitersten der

wisselbetrekking.

CORRELATIVUS : Wisselbetrek-

kelijk.

CORREPTIO : Terechtwijzing.

Correptio fraterna, Broederlijke

vcrmaning, broederlijke terechtwij-

zing, potters v, 210, 211, broe-

derlijke berisping, quaadvliet i, 46.

CORRUMPERE : Bederven, te niet

docn. Ad Providentiam divinam non

perlinet naturam rerum corrumpere, sed

servare, s. thomas, sum. theol. Ml,

q. 10, a. 4, c, De goddelijke voor^ie-

nigheid komt het toe de natuur der dingen

te bewaren, niet %e te bederven, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJKE DA-

DEN 25.

CORRUPTIBILIS : Vergankelijk.

CORRUPTIBILITAS : Vergankc-

lijkheid.

CORRUPTIO : Ontbinding. Cor-

ruptio ... est via ad non esse, sicut gene-

ratio via ad substantiam, s. thomas,
comm. in iv metaphys. lect. i, Ont-

binding is de weg tot het niet, evena/s

voortbrenging de weg is naar de ^elf-

standigheid. — Corruptio lerminatur

ad privationem, sicut generatio ad for-

mam, ibidem, Ontbinding loopt op

derving uit, evenals voortbrenging op

een vorm. — Corruptio unius (est) ge-

neratio alterius, s. THOMAS, sum.

theol. hi, q. 77, a. 5, c, Het ver-

gaan van e4n vorm beteekent het ont-

staan van een ander vorm. — Generatio

et corruptio non affciunt directe mate-

riam nec formam, sed compositum

,

Voortbrenging en ontbinding gelden

rechtstreeks de stof noch den vorm,

maar wel het samengestelde we^en. —
Omnis ... defectus et corruptio est
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praeter naturam, S. THOMAS, sum. c.

gent, nr, 107, -Alle gebrek en ont-

binding cloet ^ich buiten de natmtr om
voor. — Corruptio accidentalis,
Bi

j
komstigheidsontbinding. Cor

-

ruptio-actio, Vernietiging. Corrup-
tio-passio, Ontbinding, ondergang.
Corruptio substantialis, Zelfstan-
digheidsontbinding.
CORRUPTIVUS : Ontbindend,
vernietigend, bcdervend.
COSMOGONIA : Wereldwording.
COSMOLOGIA : Wereldkunde.
CRAPULA : Zwelgerij.

CREABILITAS : Schepbaarheid.
CREARE : Scheppen. Creare est

aliquid ex nihilo jacere, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 45, A. 2, ARG. 2,

Scheppen is lets uit niets te maken.
CREATIANISMUS : Creatianismc.

CREATIO : Schepping. Creatio ...

est produclio alicuius rei secundum stiam

totam subslantiam, nulla praesup-
posito, quod sit vel increatum vel ab
aliquo creaium, s. thomas, SUM.
theol. 1, q. 65, A. 3, c, Schepping
is he! voortbrengen van lets naar %ijn

volledige i^elfstandigheid, ponder dat

daartoe iets voorondersteld wordt, het-

dit laatste s>elfniet geschapen, het-^ij

bet wel door een ander geschapen %ij.— Creatio non (est) ex aliquo prae-
supposito quod possit disponi per actio-

nem instrumentalis agentis, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 45, A. 5, C,
Schepping geschiedt niet uit iets voor-

afbestaands, dat door de werkluige-

iijke oor^aak %pu geschikt ge-

maakt warden. — Sicut ... generatio

hominis est ex non ente quod est non
homo, ita creatio quae est emanatio
totius esse, est ex non ente quod est

nihil, s. THOMAS, sum. theol. 1,

Q. 45, A. 1, c., Zooals de mensch uit

het, mat den mensch betreft, niet %ijnde

wordt voortgebracht
, %oo 00k geschiedt

de schepping, dit is de voortkomst van
het geheele we^en, uit het onvoorwaarde-
lijk niet %ijnde, dit is uit het niet. —
Inter esse ... et non esse, quae sunt

quasi extrema creationis, non potest esse

allquod medium. Igitur non est ibi

aliqua successio, s. thomas, sum. c.

gent. 11, 19, Tusschen <%ijn en niet

%ijn in, die bij de schepping als de twee

uitersten %ijn, is geen middelterm voor-

handen en %oo is er in de schepping geen

opeenvolging mogelijk. — Creatio nihil

est aliud realiter quam relatio quaedam
ad Deum cum novitate esscndi, s. tho-
mas, QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3, A.

3, c, Schepping komt neer op een be-

trekking tot God en een nieuw ^ijnde.— Creatio active significata significat

actionem divinam, quae est eius essen-

tia cum relatione ad creaturam, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 45,
a. 3, ad i, Schepping beteekunt, in

bedrijvenden %m bedoeld, een goddelijh
handeling die niets anders is dan Gods
weyenheid met een betrekking tot het

schepsel. — Creatio passive accepta est

in creatura et est creaiura, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 45, A. 3, AD 2,

In lijdenden %in bedoeld hoort de schep-

ping in het schepsel thuis en is %elf

schepsel. — Creatio ab aeteriio,

Schepping van eeuwigheid her.

CREATRIX : Scheppend.
CREATURA : Schepsel. Unaquaeque...

creatura habet propria/// specie///, se-

cundum quod afiquomodo participat di-

vinae essentiae similitudine/n, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 1 5, A. 2, C,
Ieder schepsel heeft wfn eigen aard, in

ypover het door deelhebben op een op

andere manier gelijkvormig wordt met
het goddelijk we^en, theol. sum. i,

443. — Nulla ... creatura est suum
esse, sed est babens esse, s. thomas,
11 quest, quodlib. a. 3, c, Geen
enkel schepsel is %elf t$t inte-

gendeel heeft het ^i/11. — Inter Deum
et creaturam non est similitudo per
convenientiam in aliquo communi,
sed per imitationem; unde creatura

similis Deo dicitur, sed non con-

vertitur, s. thomas, comment, in
r sent. d. 35, q. 1, a. 4, ad 6,

Tusschen God en de schepselen is er geen

gelijkenis door overeenkomst in iets ge-

meenschappelijks, maar wel door na-
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bootsing en troo wordt het schepsel wel

aan God gelijk genoemd, het tegendeel

geschiedt echter niet. — Creatura distat

a Deo in infinitum, Het schepsel staat

oneindig ver van God of. — Nulla crea-

tura habet talem habitudinem ad Deum,
per quam possit divina J>erfectio deter-

minari, s. thomas, qu. dtsp. de veri-

tate q. 2, a. 11, c, Geen enkel

schepsel staat tot God in ^ulke verhou-

ding, dat de goddelijke volmaaktheid er

door ^ou beperkt warden. — Impossibile

est quod alicui creaturae conveniat creare

neque virtute propria neque instrumen-

tal/'ter sive per ministerium, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 45, A. ), C,
Een schepsel kan het niet toekomen te

scheppen, bel-^ij dan uit eigen kracht,

het^ij als werktuigelijke oor-^aak of
in opdracht van een ander.

CREDENTITAS : Geloofvergend-
heid, gcloofsverplichting.

CREDERE : Gelooven. In credenie

.
potest insurgere motus de contrario huius

quodfirmissime tenet, quamvis non in in-

tellegente, vel sciente, s. thomas, qu.

DISP. DE VERITATE Q. 1 4, A. I,

c, Bij hem die gelooft kunnen sj.ch

neigingen voordoen om het tegendeel bij

te treden van wat hij met beslistheid

voorstaat, bij hem die Inkjet of iveet

echter niet. — Credere Deo, God
gelooven. Credere Deum, Aan
God gelooven. Credere in Deum,
In God gelooven.

CREDIBILIA : Geloofspunten, ge-

loofsstukken.

CREDIBILITAS : Geloofwaardig-
heid, potters i, 25. Credibilitas

motiva, Geloofwaardigheidsgmn-

den.

CREDITARE : Borgen (recht).

CREDITOR: Schuldeischer (recht).

CREDITUM : 1. Handelsvertrou-
wcn. — 2. Toevertrouwing.

CREDULITAS : Geloof.

CRIMEN : Misdaad. Crimen noto-

rium, Bekende misdaad. Crimen
publicum, Openlijk gekende mis-
daad.

CRITERIOLOGIA : Criteriologie,

oordeelkunde, kennisleer.

CRITERIUM : Maatstaf. Critcrium
obiectivum, Objektieve maatstaf.

Criterium obiectivum extrinse-
cum, Uiterlijke objektieve maatstaf.

Criterium obiectivum intrinse-

cum, Innerlijkc objektieve maatstaf.
Criterium particulare, Bizondere
maatstaf. Criterium subiectivum,
Subjckticve maatstaf. Criterium
subordinatum, Ondergeschikte
maatstaf. Criterium ultimum,
Laatste maatstaf. Criterium ulti-

mum et universale, Laatste en al-

gemeene maatstaf (kennisleer).

CRITICA : Criteriologic, oordeel-

kunde, kennisleer.

CRITICE : Critisch, oordeelkundig.

CRITICISMUS : Criticisme.

CRITICUS : Critisch, oordeelkundig

CRUDELITAS : Wrccdaardigheid.

CULPA : Schuld. Culpa actualis,

Dadelijke schuld. Culpa commis-
sionis, Schuld door bedrijving.

Culpa mortalis, Doodelijke schuld.

Culpa naturae, Natuurschuld. Cul-
pa omissionis, Schuld door ver-

zuiming. Culpa originalis, Erf-

schuld. Culpa venialis, Dagclijk-

sche schuld.

CULPABILIS : Strafschuldig, schul-

dig, strafwaardig.

CULPABILITAS : Schuldigheid,

strafschuldigheid, strafwaardigheid.

CULTUS : 1. Vereering. Cultus
corporalis, Uiterlijke vereering.

Cultus duliae, Hciligenvereering,
potters iv, 48. Cultus exterior,

Uiterlijke vereering. Cultus hyper-
duliae, Mariavereering. Cultus
idololatriae, Afgodenvereering.
Cultus indebitus, Ongeschikte ver-

eering. Cultus interior, Innerlijke

vereering. Cultus latriae, Gods-
vereering, vereering van aanbidding.
Cultus publicus, Openbare veree-
ring. Cultus spiritualis, Innerlijke

vereering. — 2. Eeredienst, jans-
sens, de h. eucharistie 49.
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deductio

CUPIDITAS : Hebzucht, inhalig-

heid.

CUPIDO : Begeerte. Ignoti nulla cu-

pido, lets kan niet begeerd warden, of

bet tnoet vooraf gekend^ijn.

CURIOSITAS : Nieuwsgierigheid,

benieuwdheid.

DAEMON : Duivcl.

DAEMONIUM : Duivcl.

DAEMONOLOGIA ; Duivelkunde.
DAMNARE : Verdoemen.
DAMNATIO : Vcrdoemenis. Dam-
natio naturalis, Natuurlijke ver-

doemenis. Damnatio supernatura-
lis, Bovennatuurlijke verdoemenis.

DAMNIFICARE : Schade berok-

kenen (recht).
DAMNIFICATIO : Schadeberok-

kening (recht).
DAMNIFICATOR : Schadestichter

(recht).
DAMNUM : Schade. Damnum
emergens, Geleden schade. Dam-
num illatum, Benadeeling, berok-

kende schade (recht).

DATARIUS : Schenklngaanvaarder

(recht).

DATIO : Schenking (recht).

DATO : Gesteld.

DATOR : Schenker (recht).

DEBITOR : Schuldenaar (recht).

DEBITUM : Schuld, het verschul-

digde, verplichting. Ex debito,

Krachtens verplichting, uit verplich-

ting. Debitum congruitatis, Voeg-

zame verplichting. Debitum con-
iungale, Bedschuld, de cock, over
DE MENSCHELIJKE DADEN 73. Debi-
tum ex condicione naturae, Na-
tuurvereischte. Debitum ex merito,

Verdiende vergoeding. Debitum
honestatis, Zedelijke verplichting.

Debitum iuris, Recbtsverplichting.

Debitum legale, Wetteliike ver-

plichting, wettelijke schuld. Debi-
tum matrimonii, Bedschuld, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJKE DA-
DEN 73. Debitum morale, Zedelijke

verplichting. Debitum necessitatis,

Strcnge verplichting. Debitum poe-

nae, Strafschuld. Debitum secun-

dum regulam legis determinantis,

Door de wet bepaalde verplichting.

Debitum secundum regulam ra-

tionis, Door de rede bepaalde ver-

plichting. Debitum strictum, Strikte

verplichting.

DECENTIA : Welvoegelijkheid,

QUAADVLIET II, I 5 2.

DECEPTIO : Bedrog, bedriegerij.

DECREMENTUM : Afname. De-
crementum extensivum, Afname
in uitgebreidheid. Decrementum
intensivum, Afname in fel-

heid.

DECRETUM : i. Besluit, veror-

dening. — 2. Wilsbepaling, wilsbe-

sluit. Decretum absolutum, Vol-

strekt wilsbesluit. Decretum con-

dicionale, Voorwaardelijk besluit.

Decretum divinae voluntatis,

Goddelijk wilsbesluit. Decretum
divini consilii, Goddelijk raad-

slot, VONDEL, BESPIEGELINGEN III,

46; wb ix, 509. Decretum effecti-

vum, Besluit te handelen. Decretum
exsecutivum, Besluit te handelen.

Decretum pcrmissivum, Besluit

toe te laten. Decretum positivum,

Stellig besluit. Decretum praede-

terminans, Voorafbepalend besluit.

Decretum praedeterminans et

subiective absolutum, obiective

condicionatum. In subjektief op-

zicht volstrekt, in objektief opzicht

voorwaardelijk voorafbepalend be-

sluit.

DEDICARE : Toceigenen, toewij-

den, toeheiligen.

DEDICATIO : Toewijding.
DEDUCERE : Aflcidcn, potters
m, 271.

DEDUCTIO : Afleiding. Dc-
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ductio circularis, Kringloopige
afleiding. Deductio directa, Recht-
strceksche afleiding. Deductio re-

flexa, Terugkeerende afleiding.

DEDUCTIVE : Afleidenderwijs.

DEDUCTIVUS : Afleidend.

DEFECTIVE : Gebrekkigerwijs,

ontocreikenderwdjs.
DEFECTIVUS : In gebreke blij-

vend, ontocrcikend, te kort schie-

tend.

DEFECTUS : Gebrek, ontoerei-

kendheid,tekort,tekortkoming, ont-

stentenis. Per defectum, Door tekort-

koming. — In defectu ratio mail

consisi(f)t', s. thomas, comment, in
I SENTENT. D. 36, Q. I, A. 2, AD 3,

Het kwaad komt op een tekort neer.

— Defectus actionis, Ontoerei-
kcndheid eener handeling. Malum
quod in defectu actionis consislit, semper
causatur ex defectu agentis, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 49, A. 2, C,
Het kwaad, dal in een ingebrekeblij-

ving van een handeling besiaat, ivordt

immer door een tekortkoming van
hem die handelt teweeg gebracht. —
Defectus agentis, Ontoereikend-
heid van den bewerker. Defectus
causae, Ontoereikendheid van dc
oorzaak. Defectus culpae, Schuldig
tekort. Defectus effectus, Ontoe-
reikendheid van het uitwerksel.

Defectus naturae, Natuurlijk ge-
brek. Defectus poenalis, Ontoe-
reikendheid wegens een straf. De-
fectus virtutis, Ontoereikendheid
eener kracht. Defectus voluntarius,

Gewilde ontoereikendheid.

DEFENDENS : Verdediger.
DEFICERE : In gebreke blijven,

te kort schieten, ontoereikend zijn,

afwijken. Ordo ... universi requirit, ...

quod quaedam sint quae deficere possmt
et interdum deficiant, s. THOMAS, sum.
theol. 1, q. 49, a. 2, c, De orde van

het heelal vergt dat er sommige dingen

we^en die kunnen in gebreke blijven en

het 00k doen.

DEFICIENTER : Gebtekkigerwijs,
ontoereikendervvijs.

DEFICIENTIA : Ingcbrekeblijving,
tekortkoming, ontoereikendheid,
ontstentenis.

DEFINIRE : Bepalen. Id per quod
oportet alteram definiri, est prius eo

ratione, sicut animal prius homine et

subiectum accidente, s. thomas, comm.
in ix metaphys. lect. 7, Dat met
behulp waarvan iets moet bepaald
warden, komt in begrippelijk opzicht
eerst; %po komt namelijk het begrip

a dier » poor het begrip « mensch » en

het subjekt poor de bijkomstigheid. —
Definire absolute, lets in zich zelf

bepalen. Definire cum dependen-
tia ad subiectum, lets in verband
met zijn subjekt bepalen. Definire
in abstracto, lets naar zijn alge-

meen begrip bepalen. Definire in
concreto, lets naar zijn concrete
toedracht bepalen.

DEFINITE : Bcpaalderwijs.
DEFINITIO : i. Bepaling. Definitio

est oratio indicans quid est res, s. tho-
mas, COMM. IN IV PHYSIC LECT. 5,

n° 3, De bepaling is een rede die ver-

klaarl waf iets is. — Definitio explicaf

quid res sit et essentiam, aristoteles,
II ANAL. POSTER. C. 3 ; 90, B, 30, De
bepaling geeft de watheid en we^enheid
van iets te kennen. — AW omnis ra-

tio, qua nomen per rationem exponitur,

idem est quod definitio, s. thomas,
COMM. IN VII METAPHYS. LECT. 4,
Niet elke rede, waar door de beteekenis

een woord verklaard ivordt, is een be-

paling. — Sola ratio speciei, quae ex
genere et differentiis constituitur, est

definitio, s. thomas, comment, in
vh metaphys., lect. 3, Alleen het

begrip der soort, dat uitgeslacht en soor-

telijk verschil bestaat, maakt de be-

paling uit. — Ea in quae resolvitur

definitio alicuius ret, sunt componentia
rem Mam, s. thomas, comment, in
1 physic, lect. 13, n° 2, Die dingen

waartoe de bepaling van iets herhid wordt
maken bewust we^en uit. — Definitio

dicit esse,De bepalinggaat om het we^en.— Definitio est solum eorum contentiva

sive significativa, quae praedicantur affir-

10
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mative et universaliter, s. thomas,

COMM. IN II ANAL. POSTER. LECT. 2,

n° 4, De bepaling otnvat en verklaart

alleen wat in bevestigenden en algemeenen

%in geyegd wordt. — Alicui determina-

tae rationi competit, quod sit definitio

Mi scilicet, quae significat unum, s. tho-
mas, COMM. IN VII METAPHYS. LECT.

4, Een bepaalde soort van rede komt
bet toe een bepaling te ^ijn, die rede

namelijk die iets Uns te kennen geeft.— Non sufficit, quod sit unum in

continuitate Mud quod per rationem

significatur, ad hoc quoa sit definitio,

5. THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
lect. 4, Voor een bepaling vol-

staat bet niet dat hetgene waar het de

rede om te doen is door samenhang een

%ij. — Definitiones diversae sunt si

res sint diversae, De bepaling verscbilt

^oodra de weyens verschillen. — Quo-
rum definitiones sunt diversae, eorum

forma diversa est, Weyens die een

verschillende bepaling bebben hebben ook

een verschilknaen vornt. — Unius rei

unica est definitio, Een we-^en, een be-

paling. — Quidquid dicitur de defini-

tion, dicitur de definito, Wat van een

bepaling ge^egd wordt, geldt het be-

paalde. — Non (est) in definitionibus

abire in infinitum, s. thomas, com-
ment. IN IX METAPHYS., LECT. 5, De
bepalingen verloopen niet in het oneindige.

— Definitio absoluta, Volstrekte

bepaling. Definitio causalis, Oorza-
kelijke bepaling. Definitio circula-

ris, Kringloopigc bepaling. Defini-

tio completa, Volledige bepaling.

Definitio congrua, Gepaste be-
paling. Definitio descriptiva, Be-
schrijvende bepaling. Definitio es-

sentialis, Wezenlijke bepaling, we-
zensbepaling. Definitio extrinse-
ca, Uiterlijke bepaling. Definitio
falsa, Onjuiste bepaling. Defi-
nitio formalis, Vormelijke bepa-
ling. Definitio genetica, Bepaling
naar de wording. Definitio imper-
fecta, Onvolmaakte bepaling. De-
finitio incompleta, Onvolledige
bepaling. Definitio intrinseca, Ln-

nerlijke bepaling. Definitio large

sumpta, Oneigenlijke bepaling.

Definitio logica, Begrippelijke be-

paling. Definitio materialis, Stof-

felijke bepaling. Definitio mathe-
matica, Wiskundige bepaling. De-
finitio metaphysica, Mctaphysi-

sche bepaling. Definitio nominalis,
Woordverklaring. Definitio no-

minis, Woordverklaring. Definitio

perfecta, Volmaakte bepaling. De-
finitio physica, Natuurkundige be-

paling. Definitio realis, Zaakver-

klaring. Definitio rei, Zaakverkla-

ring. Definitio remota, Benaderen-

de bepaling. Definitio universalis,

Algemeene bepaling. Definitio ve-

ra, Juiste bepaling (denkleer). —
2. Uitspraak. Definitio dogmatica,
Leerstellige uitspraak, potters h,

25 (dogmatiek).

DEFINITIVE : Beemdigenderwijze,
beeindigderwijze, bepaalderwijze.

DEFINITIVUS : Bepalend.

DEFLORARE : Ontmaagden.

DEFLORATIO : Ontmaagding,
maagdenschennis.

DEFORMIS : 1. Vormloos. — 2.

Onvolmaakt. — 3. Lcelijk.

DEFORMITAS : 1. Vormloosheid.
— 2. Onvolmaakthcid. — 3. Lee-

lijkheid.

DEFRAUDARE : Bedriegen
(recht).

DEFRAUDATIO : Bedrog, bedrie-

gerij (recht).

DEFRAUDATOR Bedrieger

(recht).

DEGENERARE : Verworden, ont-

aarden.

DEGENERATIO : Verwording,
quaadvliet 11, 48, ontaarding.

DEIFICATIO : Vergoddelijking.

DEIFORMIS : Godvormig.
DEIFORMITAS : Godvormigheid.

DEIPARA : Moeder Gods.

DEISMUS : Deisme, ontkenning
van de goddelijke voorzienigheid.

DEITAS : Godheid.
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DELECTABILIS : Genotvol, ge-
notbrengend, genotgevend, genot-
verschaffend.

DELECTARI : Genieten.
DELECTATIO : 1. Genieting. — 2.

Genot, lust, wellust. Ilia delectatio,

quae est absque motu, est maior quam
Ma, quae est in motu, quia ilia quae
est in motu, est in fieri; Ma autem
quae est in quiete, est in esse perfecto,

S. THOMAS, COMM. IN VII ETHIC. NIC.
lect. 1 4, Lust die %ich ponder beweging
voordoet is heviger dan lust die met
beweging samengaai; lust die met be-
weging gepaard gaat is imrners nog in
wording, lust integendeel die vych bij

rust voordoet heeft %ijn volmaaktheid
bereikt. — Delectatio et dolor conse-

quuntur apprehensionem sensus et prae-
cipue sensus tactus, s. thomas, com-
ment. IN II DE ANIMA LECT.

5 , Lust
en onlust volgen op de ^intuigelijke waar-
neming, vooral echter op waamemingdoor
den tast^in. — Delectatio carnalis,
Viceschelijk genot. Delectatio con-
comitans, Begeleidend genot. De-
lectatio connaturalis, Natuurlijk
genot. Delectatio imperfecta, On-
volmaakt genot. Delectatio inor-
dinata, Ongeregeld genot. Delec-
tatio intellectualis, Verstandelijk
genot. Delectatio mere sensibilis,

Louter zintuigelijk genot. Delecta-
tio mere spiritualis, Louter gecste-
lijk genot. Delectatio morosa, Aan-
houdend behagen, potters iv, 205.
Delectatio naturalis, Natuurlijk

genot. Delectatio perfecta, Vol-
maakt genot. Delectatio propria,
Eigen genot. Delectatio sensibilis,

Zintuigelijk genot. Delectatio sen-
sibilis-carnalis, Zinnelijk genot.
Delectatio sensualis, Zinnelijk ge-
not. Delectatio spiritualis, Geeste-
lijk genot. Delectatio spiritualis-
sensibilis, Geestelijk-zintuigelijk
genot. Delectatio turpis, Oneer-
baar genot. Delectatio venerea,
Geslachtelijke wellust, geslachtelijk

genot, potters v, 129. Delectatio
venereorum, Geslachtelijk genot.

geslachtelijke wellust. Delectatio
victrix, Overwinnend genot.
DELIBERARE

: Overfeggen, zich
beraden.

DELIBERATIO
: Overleg, pot-

ters 1, 241, beraad, potters iv, 106,
berading.

DELIBERATIVE : Overleggend
DELICTUM : Misdrijf, potters n,
9, misdaad, potters hi, 232, ver-
grijp, euvel. Delictum in uno loco
notorium notorietate facti, Op een
bepaalde plaats feitelijk bekend mis-
drijf. Delictum notorium notorie-
tate iuris, In rechte bekend misdrijf.
Delictum notorium sola notorie-
tate facti, Feitelijk bekend misdrijf
(recht).

DELINQUERE : Misdoen, zich
aan iets vergrijpen, zondigen.
DEMERERI : Straf verdienen.
DEMERITORIUS : Strafwaardig.
DEMERITUM : Onverdienste, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJKE DA-
DEN 10, strafwaardigheid.
DEMOCRATIA

: Volksregeering,
demokratie.

DEMOCRATICUS : Volksgezind.
DEMONSTRABILIS : Bewijsbaar,
bctoogbaar.

DEMONSTRABILITAS : Bewijs-
baarheid, betoogbaarheid.
DEMONSTRARE : Bewijzen, be-
toogen. Si ... omnia demonstrarentur

,

cum idem per seipsum non demonstre-
tur, sed per aliud, oporleret esse cir-

culum in demonstrationibus, s. thomas,
COMMENT. IN IV METAPHYS. LECT. 6,
Indien alles diende bewe^en te worden,
s(pu, daar niets uit ^ich %elf maar alles

uit iets anders bewe^en wordt, het betoog

in een kring rondloopen.

DEMONSTRATIO : Betoog, be-
wijsvoering, betooging. Demon-
stratio^ est syllogismus scientialis id
estfaciens scire, s. thomas, comment.
IN I ANAL. POST. LECT. 4, N° 9,
Het betoog is een wetenschappelijke
sluitrede, dit is een sluitrede die doet
weten. — Duplex est demonstrate :

una quae est per causam, et dicitur
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propter quid ! */ bate est per priora I

simpliciter. Alia est per effectum, et

dicitur demonstratio quia : et haec est

per ea quae sunt priora quoad nos,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 2, A. 2,

c, Er is een tweevoudige bewijsvoering :

in de eerste steunen we op de oorzaak

van iets, en in die bewijsvoering geeft

men, naar men gewoonlijk v>egt, bet

innerlijk waarom van iets aan; %e gaat

uit van bewijsgronden, die op %ich %elf

genomen bet eerst kenbaar ^ijn. In de

tweede bewijsvoering steunen we op bet

uitwerksel; %t bewijst dan ook alleen

dat iets is, en gaat uit van dingen die

ten opfichte van ons eerder kenbaar

Mfifof, THEOL. SUM. I, 47- —
Cum demonstratio sit syilogismus fa-

ttens scire, ut dictum est, oportet etiam

quod demonstratio, quae facit scire quia,

differat a demonstratione, quae facit

scire propter quid, s. thomas, com-

ment, in 1 anal, poster, lect. 23,

N° 2, Daar bet betoog een sluit-

rede is die, spools ge-^egd werd, doet

weten, trpo moet ook de bewijsvoering

die de feilelijkheid te kennen geeft

anders sjjn dan de bewijsvoering die

bet waarom doet kennen. — Per effectum I

notiorem causa potest fieri demonstra- \

tio non faciens scire propter quid, sed

tantum quia, s. thomas, comment, i

IN I ANAL. POSTER. LECT. 23, N° 4,

Uit uitwerksels, die ons beter bekend

%ijn dan de oorzaak kan een betoog

warden opgesteld, dat dan niet bet

waarom maar alleen de feitelijkheid

doet kennen. — Demonstratio fitper no-

tius, scilicet nobis; alias non faceret

scire, ibidem, Met betoog gescbiedt met

behtilp van mat althans ons beter bekend

is; anders ^pu bet immers niet doen

weten. — Demonstratio procedit ex

universalibus, inductio autem procedit

ex partictdaribus, s. thomas, comm.
IN I ANAL. POSTER. LECT. 30, N° 4,

De bewijsvoering betoogt uit de alge-

meene begrippen, de opklimming daaren-

tegen uit de bi^ondere begrippen. —
Demonstratio a posteriori, Bewijs- >

voering uit de uitwerkselen, betoog
|

uit de uitwerkselen. Demonstratio

a priori, Bewijsvoering uit de yoor-

opgestclde oorzaak, betoog uit de

vooropgestelde oorzaak. Demon-
stratio a simultaneo, Bewijsvoe-

ring uit iets samengaands, betoog

uit iets samengaands. Demonstra-

tio ad hominem, Wecrleggingsbe-

toog, weerleggende bewijsvoering.

Demonstratio" affirmativa, Beves-

tigend bewijs. Demonstratio cate-

gorica, Stellig bewijs. Demonstra-

tio circularis, Kringloopig betoog.

Demonstratio directa, Rechtstrcek-

sche bewijsvoering. rechtstreeksch

betoog. Demonstratio ex absurdo,

Betoog door herleiding lot het on-

gerijmdc, bewijsvoering door her-

leiding tot het ongerijmde. Demon-
stratio indirccta, Onrechtstreekschc

bewijsvoering, onrechtstreeksch be-

toog. Demonstratio minus per-

fecta, Minder volmaakte bewijsvoe-

ring, minder volmaakt betoog. De-
monstratio negativa, Ontkenncnd

betoog. Demonstratio ostensiva,

Rechtstreeksch betoog, rechtstreek-

sche bewijsvoering. Demonstratio

particularis, Bizonder betoog, bi-

zondcre bewijsvoering. Demon-
stratio perfectissima, Zeer vol-

maakte bewijsvoering, zeer vol-

maakt betoog. Demonstratio phy-

sica, Betoog uit de natuurkunde.

Demonstratio praedicativa, Bc-

vestigend bewijs. Demonstratio

privativa, Ontkenncnd bewijs.

Demonstratio propter quid, Be-

toog uit de eerste oorzaak. Demon-
stratio quia, Betoog uit de onmid-

dellijke oorzaak, betoog uit de uit-

werkselen, betoog uit de wcrking,

feitelijkheidsbctoog, betoog dat iets

is. Demonstratio signi, Betoog uit

de teekenen van iets, betoog uit de

werking, bewijsvoering uit de tee-

kenen van iets, bewijsvoering uit

de werking. Demonstratio sim-
pliciter, Betoog zonder nicer, be-

toog zonder wccrlegging. Demon-
stratio universalis, Algemeen be-
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toog, algemeene bewijsvoering.
DEMONSTRATIVE : Betoogen-
dcrwijs.

DEMONSTRATIVUS : Bewijs-

krachtig, gezelle 174, betoogend.
DENOMINARE : Benamen, noe-
men. Denominari, Heetcn, be-

naamd worden, genoemd worden.
Communiter ... invenitur aliquod de-

nominari ab aliquo extrinseco vel secun-

dum rationem causae vel secundum ra-

tionem ®«jm,s.ti iomas, comment.
IN III PHYSIC. LECT. 5, N° 1 4, Ge-

woonlijk %ien we iets bij iets buiten %ich

%elf -yjjn naam borgen, het^jj dit laatste

dan als oorzaak, hetvyj bet als maatstaf

optreedt.— Unumquodque... denominator

a suaforma, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 1 3, A. 11, c, Elk ding wordt

naar %ijn vorm benaamd.

DENOMINATIO : Benaming. De-
nominate debet fieri a digniori, s. bo-

naventura, comment, in 1 sent,

d. 14, A. i, Q. i, ad 6, De naam
van iets moet bij iets voortreffelijkers

geborgd worden. — Denom'matio fit a

potiori, s. THOMAS, sum. theol. i-ii,

q. 25, a. 2, arg. i, De benaming van

iets gescbiedt naar iets voortreffelijkers.

— Denominatio extrinseca, Uiter-

lijkc benaming. Denominatio im-
propria, Oneigenlijke benaming.
Denominatio intrinseca, Inner-

lijke benaming. Denominatio pro-

pria, Eigenlijke benaming.
DENOMINATIVE : Benamender-
wijs.

DENOMINATIVUS : Benamend.
DENSITAS : Dichtheid.

DENSUS : Dicht.

DENUNTIARE : Aanklagen, aan-

geven,

DENUNTIATIO : Aanklacht.
DEPENDENS : Afhankelijk.

DEPENDENTIA : Afhankelijk-

hcid. Dependentia accidentalis,

Bijkomstige afhankelijkheid. De-
pendentia causalis, Oorzakelijke
afhankelijkheid. Dependentia con-
tingens, Wisselvallige afhankelijk-

heid. Dependentia esscntialis, We-

zenlijke afhankelijkheid. Depen-
dentia externa, L'iterlijkc afhanke-
lijkheid. Dependentia formalis,
Vormelijkc afhankelijkheid. Depen-
dentia in causando, Afhankelijk-
heid in het veroorzaken. Depen-
dentia in essendo, Zijnsafhanke-
lijkheid, afhankelijkheid in het zijn.

Dependentia interna, Innerlijke
afhankelijkheid. Dependentia mu-
tua, Ondcrlinge afhankelijkheid.

Dependentia necessaria, Nood-
zakelijke afhankelijkheid. Depen-
dentia non mutua, Niet ondcrlinge
afhankelijkheid. Dependentia ob-
iectiva, Objektieve afhankelijkheid.

Dependentia secundum quid, Af-
hankelijkheid in een zeker opzicht.

Dependentia simpliciter, Afhan-
kelijkheid zonder meer.
DEPENDERE : Afhangen. Depen-
dere secundum quid, In een be-
paald opzicht afhangen. Dcpendere
simpliciter, Onvoorwaardelijk af-

hangen.
DEPOSITUM : Bewaargeving, bur-

GERLIJK WETBOEK III, III, 3 1, be-

waargoed (recht). Depositum
fidei, Het geheel van de geloofsleer.

DEROGARE : Afbteuk doen aan,

inbreuk maken op.

DEROGATIO : Afbreuk aan, in-

breuk op.

DESCENSUS : Neerdaling. Ter-
minorum descensus, Overgang
van 't meer algemeene tot het meer
bizondere.

DESIDERIUM : Verlangen. In ilia

felicitate quae provenif ex visione divina,

omne desiderium humanum impletur,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill, 63,
Aan het geluk dat uit den aanblik van
God voortkomt wordt elk menschelijk

verlangen voldaan. — Desiderium na-
turale, Natuurlijke drang, potters
hi, 265, natuurstreving, potters i,

246, natuurlijke aandrang. Impos-
sibile est naturale desiderium esse inane,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. II, 55,
Het gaat niet aan dat de natuurlijke

drang %ou vrnchteloos %ijn.



desperate — 86 — deus

DESPERARE : Wanhopen, ver-

twijfelen.

DESPERATIO : Wanhoop, ver-

twijfeling.

DETENTIO : Verheling (recht).

DETENTOR : Verheler (recht).
DETERMINABILIS : Bepaalbaar.

DETERMINANS : Bepalend.

DETERMINARE : Bepalen, be-

perken.
DETERMINATIO : Bepaling, be-

perking, bepaaldheid. Determinatio
ab extrinseco, Beperkingvan buiten
uit. Determinatio ab intrinseco,

Beperking van binnen uit.

DETERMINATIVE : Bepalender-

wijze.

DETERMINATIVUS : Bepalend.

DETERMINATUS : Bepaald, be-

perkt.

DETERMINISMUS : Determinis-

me.
DETESTATIO : Verafschmving.

DETINERE : Verhelen (recht).

DETRACTATIO : Kwaadsprekerij.

DETRACTIO : Kwaadsprekerij,

Detractio calumniosa, Lasterlijke

kwaadsprekerij. Detractio simplex,
Gewone kwaadsprekerij.

DEUS : God. Deus non (est) in genere,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 5,

c, God beboort tot geen geslacht, the-

Ol. sum. i, 77. — Cum esse Dei

sit eius essentia ... si Deus esset

in aliquo genere, oporteret quod genus

eius esset ens; nam genus significat

essentiam rei, cum praedicetur in eo

quod quid est, s. thomas, sum. theol.

i> Q- 3> A - 5> c-> Gods bestaan is

%ijn eigen rve^enheid. Zou God tot een

geslacht behooren, dan %ou Hij behooren

tot het geslacht van het « %ijnde ».

Het geslacht immers geeft de rve^en-

heid van een ding aan, want het

geeft aan wat een ding is, theol.
sum. 1, 77. — Quidditas Dei
est ipsum suum esse, s. thomas, sum.

c. gent. 1, 25, De watheid van God
is Zijn ^ijn vglf. — Est ... Deus

suum esse et non solum sua essentia,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 4,

c, God is met alleen Zijn eigen we^en-

heid, maar ook Zijn eigen bestaan,

theol. sum. 1, 72. — Deus ...

est ens per essentiam suam, quia est

ipsum esse, s. thomas, sum. c. gent,

ii, 15, God is van we^enheid uit een

v>ijnde, Hij is immers het ^i/'n %elf. —
Esse ... Dei cum non sit in aliquo recep-

tum, sed sit esse purum; non limitatur

ad aliquem modum perfections essendi,

sed totum esse in se habet, s. thomas,

QU. DISP. DE POTENTIA Q. I, A. 2, C,

Daar Gods yijn niet ontvangen tvordt,

maar integendeel /outer %ijn is, %po blijft

het ook niet tot een of andere ivij^e

van %ijn beperkt, maar omvat in-

tegendeel het heele %i/n. — Deus est

ipsum esse per se subsistens, ex quo

oportet quod totarn perfectionem essendi

in se contineat, s. thomas, sum.

theol. 1, q. 4, a. 2, c, God is het

door %ich %elf bestaande s>ijn. Hieruit

volgt dat Hij de geheele volmaaktheid

van het yijn moet be^itten. — Per se ...

subsistere maxime convenit Deo, s. tho-
mas, sum. theol. 1, Q. 14, a. 2,

Ad 1, Zelfstandig staan komt in de

hoogste mate aan God toe, theol.
sum. 1, 371. — In Deo est omnino idem

suppositum et natura, s. thomas, ii

QUEST. QUODLIB. A. 4, C, Bij God
^ijn drager en natuur volstrekt het^elfde.

— Hoc nomen, qui est, est maxime
proprium nomen Dei, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 13, A. II, SED C,

De naam : Hij die is, is de meest

geeigende naam voor God, theol. sum.

1, 354. — Deus ... est sicut actuspurus

tarn in ordine exsistenlium quam in ordi-

ne intellegibilium, s. thomas, sum. the-
ol. 1, q. 14, a. 2, ad 3, God is een

^uivere akt, ypowel in de ^ijnsorde als

in de kenorde, theol. sum. i, 372. —— In Deo non est aliudpotentia et aliud

Mtio, S. THOMAS, SUM. C. GENT. II, 9,

In God %ijn vermogen en handeling een en

het^elfde. — In solo ... Deo non inienitur

aliquid accidens praeter eius essentiam,

quia suum esse est sua essentia, s.

THOMAS, II QUEST. QUODLIB. A. 4,

C, Alleen bij God is er behalve ^ijn.
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we^enheid niet nog een of andere

bijkomstigheid, Gods %ijn is immers
%ijn we^enheid yelf. — In Deo ...

nullus defectus est, sed summa perfectio,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 49,
a. 2, c, In God schuilt geen enkel

gebrek, maar hoogste volmaaktheid.— Ipse (Deus est) ipsum suum intel-

legere, s. thomas, comment, in xii

metaphys. lect. ii, God-^elfis Zijn

kennen. — Deo hoc est esse, quod intel-

legere, s. thomas, sum. theol. i,

q. 14, A. 4, c, Bij God v(ijn ^ijn en

kennen een en het^elfde. — (Deus) per
seipsum seipsum intellegit, s. THOMAS,
SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 2, AD 3,
God kent <%ich %elf door %ich qplf. —
Deus suo intellectu intellegit se princi-

paliter, et in se intellegit alia, s. tho-
mas, sum. c. gent. 1, 75, God kent
met Zijn verstand vooral ^ich ^elf en
in sjch %elfkent Hij al het overige. —
Intellegendo se (Deus) intellegit omnia
alia, S. THOMAS, COMM. IN XII META-
PHYS. lect. 1

1 , Zich %elf kennend kent

God ook al het overige. — Deus
non intellegit aliud, sed seipsum, in

quantum intellectum est perfectio in-

tellegentis, et eius quod est intellegere,

ibidem, God kent niet vooral de dingen
buiten Hem, maar Zich %elf; het

gekende is immers een volmaaktheid
van den kenner en van de kennis. —
Cognoscit (Deus) omnia, cognoscendo

essentiam suam, s. thomas, sum. c.

gent. 1, 58, God kent alles door de

kennis van Zijn weyenheid. — Secun-

dum ... quod Deus cognoscit essentiam

suam, cognoscit unamquamque rem,

quantum de sua bonitate participat, et

in quo deficiat, s. THOMAS, COMMENT.
IN I SENT. D. 36, Q. I, A. 2, AD 3,
In ^oover God Zijn we^enheid kent
kent Hij elk rve^en, alsook, in hoever dit

aan Zijn goedheid deeI heeft en in hoever

het in gebreke blijft. — Quia ... Deus
est in fine separations a materia, cum
ab omni poientialitate sit penitus im-
munis, relinquitur quod ipse est ma-
xime cognoscitivus et maxime cognosci-

bilis, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERI-

tate q. 2, A. 2, c, Daar God het
verst van de stof afstaat, — Hij blijft

immers van alien aanleg verschoond, —
Zoo volgt dat Hi; ook het meest ken-
nend en het meest kenbaar is. — Tanta
est ... virtus Dei in cognoscendo, quanta
est actualitas eius in exsistendo : quia
per hoc quod actu est, ab omni materia,
et potentia separatus, Deus cognosciti-

vus est, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

Q. 14, a. 3, c, Gods ketwermogen even-

aart Zijn %i/nsn>erkelijkheid, daar Hij
een kennend weyen is in ^oover Hij in

akt is en los van iedere stof of aanleg,

theol. sum. 1, 374. — Dei scientia

est causa rerum voluntate adiuncla,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 14,
A. 9, ad 3, De oor^aak van de dingen

is Gods kennis, waarbij Zijn wil
aansluit, theol. sum. i, 400. —
Cum Deus sit causa rerum per suam
scientiam, ... in tantum se extendi

t

scientia Dei, in quantum se extendit eius

causalitas, s. thomas, sum. theol.
1, Q. 14, A. 11, c, Aange^ien God de

oor^aak van de dingen is door Zijn
kennis, reiki de^e even ver als Zijn
oor-^akelijkheid, theol. sum. i, 407-
408. — Cum virtus activa Dei se
extendat non solum ad formas, a
quibus accipitur ratio universalis, sed
etiam usque ad materiam, ... necesse

est quod scientia Dei usque ad singularia

se extendat, quae per materiam indivi-

duantur, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 14, A. 11, c, Gods kracht is niet

bepaald tot de vormen waar de al-

gemeene aard vandaan komt, maar
strekt %ich ook tot de stof uit. Bij-
gevolg moet ook Gods kennis %ich
uitstrekken tot het bi-^ondere dat door
de stof vereenlingd wordt. — In quan-
tum Deus cognoscit suam essentiam ut
sic imitabilem a tali creatura, cognoscit

earn ut propriam rationem et ideam
huius creaturae; et similiter de aliis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 15,
A. 2, c, God kent Zijn we^en in ^pover
het kan afgebeeld worden door een be-
paald schepsel, en daarom kent Hij
Zijn we^en, in %pover het de eigen grand
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en de idee is van dit schepsel. Jin even-

Zoo voor de overige, theol. SUM. I,

445. — Dens .. cognoscil omnia con-

tingentia, non solum prout sunt in suis

causis, sed etiam prout unumquodque

eorum est actu in seipso, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 13, C, God
kent de wisselvallige dingen niet alleen

in hun oor^akcn, maar ook naar de

wijze waarop zij in %ich t^elf in akt

Zyn, theol. SUM. I, 417. — Deus

scit omnium contingentium cansas; scit

enim seipsum, qui est causa omnium.

Ergo ipse scit contingentia, s. thomas,
QU. DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 12,

sed c. 6, God kent de oor^aken van

alle wisselvallige dingen. Hij kent

immers %icb %elf die oon^aak is van

alles. Zoo kent Hij dan ook be/ wissel-

vallige. — Si ... Deus totaliter virtutem

et perfectionem suae essentiae cognoscit,

exiendit se eius cognitio non solum ad

ea quae sunt, sed etiam ad ea quae non

sunt, S. THOMAS, SUM. C. GENT. I,

66, Indien God de kracht en volmaakt-

heid van YJjn wezenheid volkomen kent,

dan geldt YJjn kennis niet alleen wat is,

maar ook wat niet is. — (Dei) cognitio

mensura/ur aeternitate, shut etiam

suum esse, s. thomas, sum. theol. i,

q. 14, A. 13, c, Gods kennis word/,

zooals Zijn wezen, door de eeuwigheid

gemeten. — Omnia quae sunt in tempore,

sunt Deo ab aeterno praesentia, non

solum ea ratione qua habet rationes

rerun/ apud se praesentes, ut quidam

dicunt, sed quia eius intuitus fer/ur

ab aeterno supra omnia, prout sunt in

sua praesentialitate, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 14, A. 13, c, Alles,

wat in den lijd gebeurt, is van alle

eeuwigheid of bij God aanwe^ig, niet

alleen omdat, zooals sommigen '^eggen,

de begrippen der dingen bij Hem aan-

wevyg %ijn, maar ook omdat Zijn blik

van alle eeuwigheid of op alles valt,

Zooals bet bij Hem /egenwoordig is,

theol. sum. 1, 417. — Similiter prin-

cipaliter vult se (Deus), el volendo se

vult omnia alia, s. thomas, sum. c.

gent. 1, 75, Gods wil betreft vooral

Hem relf en Zich %elf willend wil Hij

al bet overige. — Alia ... a se Deus

vult, in quantum ordinantur ad suam

boni/a/em, ut in finem, s. thomas, sum.

theol. I, Q. 19, a. 3, C, Wat bui/en

God ligt, dat wil Hij alleen, in zpover

bet tot Zijn goed-sjjn geordend is als

tot een doel, theol. sum. i, 530. —
Hon oportet, quod quaecumque scit Deus,

sitit, vel fuerint, vel j'utura sint, sed

solum ea," quae vult esse, vel permiltit

esse, s. thomas, sum. theol. 1, Q. 14,

a. 9, ad 3, Niet alles wat God ken/

most \ijn, of geweesl z>jn> of %tillen

ZV'h maar alleen dalgene waarvoor Hij

wil of toelaat, dat het is, theol.

sum. 1, 400. — In Deo nulla est com-

positio, sed est omnino simplex, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 9, A. I, C,
God is in het geheel niet samengesteld,

maar geheel en al enkelvoudig, theol.

sum. 1, 182. — Quia Deus est sim-

plex et immutabilis, semper gaudet una

et simplici delectatione, quam scilicet

habet in contemplations suiipsius,s. tho-

mas, COMM. IN VII ETHIC. NIC. LECT.

14, Omdat God enkelvoudig en onveran-

derlijk is, geniet Hij onafgebroken aan

de aanschouiving van Zich zelf een eene

en enkelvoudige ^aligheid. — Nihil quod

est praeter Deum, est infinitum, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 7, A. 2, SED

c, Buiten God kan niels oneindigyijn,

theol. sum. 1, 148. — In Deo est

sapientia, bonitas et huiusmodi, quorum

quodlibet est ipsa divina essentia, et ita

omnia sunt unum re, s. thomas, com-

ment. IN I SENT. D. 2, Q. I, A. 2, C,
In God sjjn wijsheid, goedheid en

andere dergelijke en elk van die is de

goddelijke wezenheid \elf en %po ^ijn

Ze alle in werkelijkbeid e'en. — Cum
Dens sit maxime immutabilis, sibi

maxime competit esse aeternum, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 10, A. 2,

c, Daar God geheel onveranderlijk is,

komt ook de eeuwigheid Hem op de

meesl volkomen wijze toe, theol. sum.

1, 197-198. — (Non) solum est aeter-

ms (Deus), sed est sua aeternitas, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. IO, A. 2,

deus — 89

c, Niet alleen is God eeuwig, maar Hij
|

is ook Zijn eeuwigheid\elf, theol. sum.

1, 198. — Virtus ... Dei, qui est uni-

versalis causa entium, extendi/ se ad

totum ens, s. thomas, comm. in vi

ethic, nic. lect. 2, De kracht van

God die de algemeene oor^aak is der

wezens, s/rekt %ich tot het heele

wezen uit. — Secundum hoc pofentia

aeterna invenitur in Deo, secundum

quod ipse actu est, s. thomas, sum.

theol. i, q. 25, a. 2, c, Aan
God scbrijven we een werkende kracht

toe, in %oover Hij in akt is, theol.

sum. i, 691. — Deus dic(i)tur om-

nipotens, quia potest omnia possibilia

absolute, quod est alter modus dicendi

possibile, s. thomas, sum. theol. i,

q. 25, a. 3, c, God is alvermogend,

omdat Hij al de dingen vermag, die vol-

strekt mogelijk zijn. En dit is de tweede

beteekenis van bet woord « mogeli/k »,

theol. sum. 1, 697. — Non ..

potest dici quod Deus dicatur omnipo-

tens, quia potest omnia quae sunt pos-

sibilia naturae creatae, quia divina omni-

potentia in plura extenditur, s. tho-

mas, SUM. THEOL. I, Q. 25, A. 3, C,
Men mag niet zeiiefl dat God al-

vermogend is, in dien z'n> omdat Hij

namefijk alles vermag wat de geschapen

wezens vermogen, want Hij vermag meer,

theol. sum. 1, 696-697. — Ube-
ralitas est quasi proprium ipsius

(Dei), S. THOMAS, COMMENT. IN I

sent. D. 45, Q. 1, A. 2, c, Mildda-

digheid is als een eigenschap van God. -

—

Vita et duratio continua et sempiterna

inest Deo, quia Deus hoc ipsum est

quod est sua vita sempiterna, non quod

aliud sit ipse et vita eius, s. thomas,

COMM. IN XII METAPHYS. LECT. II,

In God zjjn onafgebroken en eeuwig

blijvend leven en duur; God en Zijn

eeuwigdurend leven zVn immers een en

betzelfde, Hij namelijk en Zijn eeuwig-

durend leven z'jn niet twee verschillende

Zaken. — Manifes/um est quod Deus

est maxime unus, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 11, a. 4, c, Het is duide-

lijk dat God in de hoogste mate een is,
\

— deus

theol sum. 1, 236. — Deus est supra

omnia per excellentiam suae naturae, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 8, A. I,

ad i , God is boven alles verheven door

de verbevenheid van Zijn natuur, theol.
sum. 1, 164. — Cum essen/ia Dei si/

infinitae perfectionis, quaelibet autem

alia res habeat esse et perfectionem

terminatam, impossibile est, quod uni-

versitas rerum aliarum adaequet essen-

tiae divinae perfectionem, s. THOMAS,
sum. c. gent. 1, 66, Daar Gods

wezenheid oneindig volmaakt is, en alle

andere wezens een beperkte wj&swl-

maaktheid hebben, zoo knnnen alle andere

dingen tezamen onmogelijk de volmaakt-

heid van degoddelijke wezenheid evenaren.— (Deus) est ...primum movens omnino

immobile, s. thomas, sum. c. gent.

in, 67, God is de eerste en volstrekt

onbewegelijke beweger. — Deus ... est

causa essendi omnibus aliis, s. thomas,
sum. c gent. 11, 15, God strekt alle

wezens lot zijnsr'orK.aa^- — Deus ...

es/ in omnibus rebus u/ causans omnium

esse, s. THOMAS, sum. theol. 1, Q. 8,

A. 1, ad 1, God is in alle dingen, in

Zoover Hij het zVn voortbrengt van al

wat is. — Deus per intellectum suum
causa/ res, cum suum esse si/ suum
intellegere, s. thomas, sum. theol. i,

q. 14, a. 8, C, God veroorzaakt de

dingen door Zijn verstand, daar Zijn

kennis Sen is met Zijn zi/n> theol.
sum. 1, 396. — Deus in qualibet re

operatur, in quantum eius vir/u/e quaeli-

bet res indige/ ad agendum, s. thomas,
QU. DISP. DE POTENTIAQ. 3, A. J, C,
God werkt in elk wezen, elk wezen

beef/ immers Gods krach/ noodig om
te handelen. — Deus in unoquoque ope-

ratur secundum eius proprietatem, God
werkt in elk wezen naar den aard van
bewust wezen. — Ipse (Deus) in quoli-

be/ operante immediate (operatur), non

exclusa operatione voluntatis et naturae,

S. THOMAS, QU. DISP. DE POTENTIA

Q. 3, A. 7, c, God z"lf werkt ^.nmiddel-

lijk in ieder werker zonder dat daarom

de werking van wil en natuur ui/geslo-

fen warden. — Deus et natura nihil



deus — oj

fadmit frustra, God en de natuur doen I

niets vergeefs. — In operatione qua
Deus operatur movendo naturam, non
operator natura, s. thomas, Qu. disp.
DE POTENTIA Q. 3, A. 7, AD 3,
In de werking waardoor God de na- I

tuur aandrijft, werkt de natuur vetf
met. — (Deus) omnia movet se-
cundum eorum condicionem ; ita quod
ex causis necessariis per motionem di-

vinam sequuniur effectus ex necessitate :

ex causis autem contingentibus sequun-
tur effectus conlingentes, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 10, A. 4, C,
God beweegt elk wezen naar %ijn geaard-

beid, troodat dank %ij de goddelijke

aandrijving uit nood%akelijke oor\aken
nood%akelijke uitwerkselen volgen, uit

wissekallige oor^aken integendeel wissel- '

vallige uitwerkselen.— (Non) est super-

fluum si Deus per seipsum potest omnes
effectus producere, quod per quasdam
alias cansas producantur, s. thomas,
sum. c. gent, in, 70, Het is niet

overbodig dat God, ook al kan Hi/
door Zich t(e/f alle uihverksekn teweeg

brengen, de%e met behulp van andere

oor^aken tot stand brengt. — Ex ope-

ratione sua non intendil (Deus) aliquod

sibi commodum provenire, sed vult bo-

nitatem suam in alios diffundere, s.
,

THOMAS, COMMENT. IN I SENT. D.

45, Q. 1, A. 2, c, God beoogt niet uit

Zijn U'erking eenig voordeel te halen,

maar integendeel wil Hij Zijn goedbeid

in anderen uilstorten. — Deus non
solum dat rebus virtutem, sed etiam
nulla res potest propria virtute agere,

nisi agat in virtute ipsius, s. thomas,
sum. c. gent, in, 89, God verstrekt
de dingen niet alleen kracht om te han-
delen, maar niets kan uit eigen kracht
handelen •ponder mede dank Gods
kracht te handelen. — Deus est causa
actus peccaii; non tarnen est causa pec-

cati, quia non est causa huius quod actus

sit cum defectu, s. thomas, sum.
THEor,. i-ii, q. 79, a. 2, c, God is

oor^aak van de ^pndige chad, van de
Zonde %elf echter niet; Hij heeft er
immers geen schuld aan dat bemtste

— deus

daad in gebreke blijft. — Deus ... (est)

intra rem quamlibet, non sicut pars
essentiae, sed sicut tenens rem in esse,

S. THOMAS, QU. DISP. DE POTENTIA
Q. 3, a. 7, c, God schuilt in elk we^en,

niet echter als een deel van ^ijn weyen-

beid, maar in %pover Hij het we^en
in stand houdt. — Deus, per suum
intellectum et voluntatem conservat res

omnes in esse, s. thomas, sum. c.

gent, hi, 65, God houdt, dank %jj
Zijn verstand en wil, alle widens in

stand. — Impossible est Deum aliquo

modo mutari, s. thomas, sum. theol.
1, Q. 9, a. 1, c, Het is onmogelijk, dat
God eenige verandering %p" ondergaan,
theol. sum. 1, 182. — Deus ...

cum sit infinitus, comprehendens
in se omnem plenitudinem perfec-

tionis totius esse, non potest aliquid

adquirere nec extendere se in aliquid

ad quod prius non pertingebat, s. tho-
mas, sum. theol. 1, q. 9, a. 1, c,
God is oneindig en bevat in Zich alle

volheid van geheel het %ijn. Hij kan
dan ook aanwinnen wat Hij vroeger niet

be%ai, noch lets bereiken ivaartoe Hij
vroeger niet geraakte. — Deus et An-
gelas non s(u)nt aliquid maius, quam
Deus, sed ... s(ti)nt plures res, s. tho-
mas, COMMENT. IN I SENT. D. 24, Q. I

,

a. i, ad 4, God en een engel maken
samen niet lets rneer uit dan God alleen,

maar yijn alleen twee verschillende we-

%ens. — (Dei) natura secundum hoc,

quod habet esse realiter, secundum hoc

competit ei ratio cognoscibilitatis, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE Q.

2, a. 2, c, Gods natuur komt ken-

baarheid toe, in %pover %e werkelijk

Ztjn heeft. — Simpliciter quidem Deum
esse per se notum est cum hoc ipsum
quod Deus est sit suum esse, S. thomas,
sum. c. gent, i, 11, Volstrekt be-

scbomvd blijkt uit %icb %elf dat God is,

God is immers Zijn %ijn %etf-
— Quia

hoc ipsum quod Deus est mente concipere

non possumus, remanet ignotum quoad
nos, ibidem, Omdat we met on^en geest

niet kunnen vatten wat God is, blijft

Zftlks voor ons onbekend. — Quod Deus

devotio — 91 — differens

... excedat intellectum nostrum est ex

parte ipsius Dei, propter plenitudinem

perfectionis eius, et ex parte intellectus

nostri, qui deficienter se habet ad earn

comprehendendam, s. thomas, com- 1

MENT. IN I SENT. D. 2, Q. I, A. 3, C,
Dat God ons verstand te bovengaat, ligt

vooreerst aan God %e/f, aan de volheid

van Zijn volmaaktheidnamelijk, en verder

aan ons verstand dat om Godte begrijpen

in gebreke blijft. — Deum esse

secundum quod non est per se notum

quoad nos, demonstrable est per effec-

tus nobis notos, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 2, a. 2, c, Dat God is,

kan, in ^pover het voor ons niet uit

inch %elf blijkt, uit ons bekende uitwerk-

selen betoogd warden. — Cum Deus

secundum unam et eandem rem sit

omnibus modis perfectus, una concep-

tione non potest integre perfectionem

eius apprehendere (intellectus noster) et

per consequens nec nominare; et idea

oportet quod diversas concepliones de eo

habeat, quae sunt diversae rationes, et

quod diversa nomina imponat signifi-

cant/a rationes i/las, s. thomas, com-

ment. IN I SENT. D. 2, Q. I, A. 3, C,
Daar God, als eene iverkelijkheid be-

schouwd, in alle opijchten volmaakt is,

Zpo kan ons verstand niet met een begrip

Zijn volmaaklheid volkomen waarnemen,

laat staan verwoorden, integendeel heeft

het verschillende begrippen noodig, die

verschillende kengronden dekken en s>al

het God naar gelang van bewuste ken-

gronden verschillende namen geven.

DEVOTIO : Toewijding, potters

iv, 23.

DIACONATUS : Diakonaat.

DIALECTICA : Redeneerkunde.

DIALECTICUS : Redeneerkundig.

DICERE : Zeggen, verwoorden.

Quidquid dicitur universim de aliquo

subiecto, affirmatur de quovis contento

sub illo, Wat in algemeenen zjn van

een subjekt ge%egd wordt, wordt ge%eg/l

van alles wat onder bewust subjekt valt.

— Secundum dici, Naar de zeg-

gingswijze. Modus dicendi per se,

Soort van wezenlijke zegging.

DICHOTOMISMUS : Dichoto-
misme, leer van de tweevoudige zicl.

DICTAMEN : Uitspraak, voor-
schrift. Dictamen rationis, Uit-

spraak van de rede, voorschrift van
de rede.

DICTIO : 1. Zegging. — 2. Zinswen-
ding. Dictio aequivoca, Meerzin-
nige zinswending. Dictio catego-
rematica. Uit zich zclf beteekenende

zegging. Dictio causalis, Oorza-
kelijke zegging. Dictio composita,
Samengestelde zegging. Dictio ex-

clusiva, Uitsluitende zegging. Dic-

tio simplex, Enkelvoudigc zeg-

ging. Dictio syncategorematica,
Mcdebetcekenende zegging.

DICTUM : Zegging. Dictum de
diverso, Verschil te kennen geven-

de zegging. Dictum de nullo,

Alles uitsluitende zegging. Dictum
de omni, Alles omvattende zeg-

ging. Dictum de omni posterio-

risticum, Alles omvattende zeg-

ging uit de uitwerkselen. Dictum
de omni prioristicum, Alles om-
vattende zegging uit de oorzaak.

Dictum de parte, Indeelende zeg-

ging.

DIFFAMARE : Eerrooven.
DIFFAMATIO : Eerroof.

DIFFERENS : Verschillend. Dif-

ferens dicitur quod aliquo alio differt,

S. THOMAS, COMMENT. IN V META-
phys. lect. 12, Verschillend wordt

genoemd wat, in bepaalde opyjebten

aan iets gelijk, door lets anders er van

verschilt. — Hie distinguit (Aristo-

teles) quot modis dicitur hoc nomen
8 differens ». Assignat autem duos mo-

des quorum primus est, quod aliquid

proprie dicitur differens, secundum quod

aliqua duo quae sunt « aliquid idem

enlia », i. e. in aliquo uno convenientia,

sunt diversa she conveniant in aliquo

uno secundum mimerum ... she conve-

niant in aliquo uno specie ... she in

aliquo uno genere ... she in aliquo uno

secundum proportionem ... Secundus

modus est, prout differens communiter

sumitur pro diverso, et sic differentia
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dicuntur entia ilia quae habent diversum

genus et in mdlo communicant, ibidem,

Aristoteles onderkent hier de verschil-

lende manieren waarop het woord « ver-

schilhnd » gebruikt word/. Daar yijn

vooral twee manieren; naar de eerste

wordt iets van iets anders in eigenlij-

ken yin verschilknd genoemd, in yoover

twee weyens die in een opyicht gelijk

yijn in een ander vetscbeiden yijn, betyij

ye ah enkelingen beschouwd, betyij ye

naar bun soort of 00k naar bun geslacht

of eindelijk nog naar een bepaalde ver-

houdinggelijk yijn ; naar de tweede manier

jvorden alle uileenloopende weyens ver-

schilknd genoemd en aldus heeten 00k

weyens die niet tot een yelfde geslacht

behooren en niet de minste gelijkenis met
elkaar hebben, verschilknd. — Differen-

tia dicuntur etiam ilia quae habent diver-

sum genus et in mdlo communicant, ibi-

dem,Ook die weyens die niet tot een yelf-

de geslacht behooren en niets gemeens heb-

ben worden verschilknd genoemd. — Ilia

diversa, quae in nullo conveniunt, non

possunt proprie dici differentia, quia non

dijferunt aliquo alio, sea seipsis, ibidem,

Uiteetiloopende weyens die niets gemeens

hebben kunnen niet eigenlijk verschilknd

genoemd warden, ye verschillen immers
niet van elkaar door iets anders, rnaar

door yich yelf. — Differens omne est

diversum, sea non convertitur, ibidem,

Alle verschilknde dingen yijn uiteen-

loopend, het tegendeel is echter niet bet

geval. — Cum oporteat ea quae proprie

dicuntur differentia, in uno aliquo con-

venire; ea vera, quae conveniunt in specie

non distinguuntur nisi per accidentales

differentias, ... quae vero conveniunt in

genere et sunt diversa secundum speciem,

differunt different/is substantialibus;

ilia propriissime dicuntur differentia,

quae sunt eadem genere et diversa se-

cundum speciem, ibidem, Daar we-

yens die in eigenlijken yin verschilknd

genoemd warden, in een of ander opyicht

moeten overeenkomen en wat in soor-

telijk opyicht overeenkomt alken in

bijkomstig opyicht verschilt, wat inte-

gendeel in geslacbtsopyicht gelijk en in

soortopyicht ongelijk is in yelfstandig

opyicht verschilt, yoo worden in aller-

striktsten yin die weyens verschilknd

genoemd die in geslacbtsopyicht gelijk

en in soortopyicht ongelijk yijn.

DIFFERENTIA : Verschil. Diffe-

rentia genus dividit et speciem constituit,

Door het soortelijk verschil wordt het

geslacht ingedeeld en de soort tot stand

gebracht. — Per additionem differentiae

remota ilia indeterminatione, quae erat

causa unitatis generis, remanent species

diversae per essentiam, s. thomas,
de ente et essentia c. }, Wanneer
door toevoeging van het soortelijk ver-

schil de onbepaaldheid waarop de een-

beid van het geslacht berusite, verdreven

is, blijven naar bun weyenheid uiteen-

loopende soorten over. — Cum diffe-

rentia addita generi constituat speciem,

de differentia praedicari non poterit

nec species sine genere, nec genus sine

speciebus, s. thomas, comm. in in
metaphy.s. lect. 8, Daar bet verschil

wanneer het aan het geslacht wordt toe-

gevoegd, de soort tot stand brengt, yoo

kan ponder het geslacht de soort noch

ponder de soort het geslacht het soorte-

lijk verschil verwoorden. — Quod ul-

tima (differentia) includat omnes prae-

cedentes, palam est ex hoc, quod nisi

hoc dicatur, sequitur quod oporteai

« in lerminis » id est definitionibus mul-

toties eadem dicere, s. thomas, comm.
in vii metaphys. lect. 12, Dat het

laatste soortelijk verschil alle andere

insluit, blijkt hieruit dat anders in de

bepaling vaak hetyelfde you moeten

herhaald worden. — Si sic se habent

differentiae acceptae in definitione ... quod

semper sumantur per se differentiae et

non per accidens, palam est quod ultima

differentia erit tota substantia ret et tota

definitio, ibidem, Indien in de bepaling

het soortelijk verschil immer een weyen-

lijk en nooit een toevallig verschil is,

dan ligt het voor de hand'dat het laatst

komend verschil de heek yelfstandigheid

en de heek bepaling van een weyen yal
verwoorden. — Quod in differentia

includatur genus, ostensum est ex hoc,

differentia — 93
— dilectio

quod genus non est sine dijferentiis,
1

ibidem, Dat in het soortelijk verschil I

het geslacht besloten ligt, blijkt hieruit \

dat er geen geslacht is yonder soortelijk

verschil.— Non imped /(...)/ multiludo

differentiarum unitatem definilionis, ibi-

dem, De veelheid van verscbilpunten

staat de eenheid van de bepaling niet

in den weg. — Nulla ... differentia

potest accipi, de qua non praedicetur

ens et unum, quia quaelibet differentia

cuiuslibet generis est ens et est una,

alioquin non posset constiluere unam

aliquam speciem entis, s. thomas,

COMM. IN III METAPHYS. LECT. 8,

Daar is geen enkel soortelijk verschil

dat niet in weyen en een genoemd worde;

elk soortelijk verschil immers van om
het even welk geslacht is e"n weyen in

een, anders toch you bet niet kunnen

Une weyenssoort tot stand brengen.

— Differentia est nobilior genere, Het

soortelijk verschil is voortreffelijker dan

het geslacht. — Differentiae non reci-

piunt magis et minus : non intendttnlur,

aut remittunlur, Het soortelijk verschil

is niet voor meer en minder vatbaar, het

neemt nl. toe noch of. — Differentia

accidentalis, Bijkomstig verschil.

Differentia communis, Gemecn-
schappclijk verschil. Differentia

completiva, Aanvullend verschil.

Differentia constitutiva, Samen-
stellend verschil. Differentia con-

trahens, Beperkend verschil. Dif-

ferentia diversificans, Indeelend

verschil. Differentia divisiva, In-

deelend verschil. Differentia essen-

tialis, Wezenlijk verschil, wezens-

verschil. Differentia formalis,

Vormelijk verschil. Differentia

generica, Geslachtelijk verschil.

Differentia immediata, Onmiddcl-

lijk verschil. Differentia inferior,

Meer bepalend verschil. Differentia

infima, Laagste soortelijk verschil.

Differentia inseparabilis, Onaf-

scheidbaar verschil. Differentia

materialis, Stoffelijk verschil. Dif-

ferentia maxime propria, Meest

eigen verschil. Differentia negativa,

Ontkennend verschil. Differentia

numerica, Eenlingelijk verschil.

Differentia particularis, Afzonder-

lijk verschil. Differentia per acci-

dens, Bijkomstig verschil. Differen-

tia per sc, Wezcnseigen verschil.

Differentia positiva, Stellig ver-

schil. Differentia posterior, Later

komend verschil. Differentia pri-

ma, Eerst komend verschil. Diffe-

rentia prior, Voorafgaand verschil.

Differentia propria, Eigen verschil.

Differentia propriissima, Strikt

eigen verschil. Differentia realis,

Zaaklijk verschil, werkelijk verschil.

Differentia separabilis, Afschcid-

baar verschil. Differentia simplex,

Enkelvoudig verschil. Differentia

specifica, Soortelijk verschil, soort-

verschil, potters i, 261. Differentia

subalterna, Tusschensoortelijk ver-

schil. Differentia substantialis,

Zelfstandig verschil. Differentia su-

prema, Hoogste soortelijk verschil.

Differentia ultima, Laatste ver-

schil.

DIFFERENTIARE : Verveelsoor-

tigen.

DIFFERRE : 1. Verschillen. Differ-

re genere, Geslachtelijk verschillen.

Differre materialiter, Stoffelijker-

wijze verschillen. Differre ratione,

Begrippelijk verschillen. Differre

re, Zaaklijk verschillen. Differre

secundum hypostasim, Naar zijn

drager verschillen. Differre specie,

Soortelijk verschillen. Differre sup-

posito, Naar zijn drager verschil-

len. — 2. Uitstellen (recht).

DIFFICULTAS : Bezwaar.

DIFFORMIS : Ongelijkvormig.

DIFFORMITAS : Ongelijkvormig-
heid.

DIGENESIS : Twccslachtclijke te-

ling.

DIGNITAS : Waardigheid, voor-
treffelijkheid.

DIGNUS : Waardig, voortreffelijk.

DILECTIO : Vcrstandelijke liefde,

wilsliefde. Addit ... dilectio supra

amorem e/ectionem praecedentem, ut
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ipsum nomen sonat; unde dilectio non
est in concupisribili, sed in voluntate

tantum et in sola rationali natura, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 26,
A. 3, c, WiIsliefde voegt aan de liefde

een voorafgaande keu^e toe, ^poals bet
woord te kennen geeft; -%po gaat dan ook
wilsliefde niet op het sjnnelijk begeerver-
mogen, maar alleen op den wil en op de re-
delijke natttur terug. — Dilectio ami-
citiae, Liefde van vriendschap. Di-
lectio caritatis, Liefde tot God. Di-
lectio concupiscentiae, Begeerendc
liefde. Dilectio creata, Geschapen
liefde. Dilectio electiva, Wilsliefdc
(engelenleer). Dilectio essentia-
lis, Wczenlijke liefde. Dilectio im-
perfecta, Onvolmaakte liefde. Di-
lectio increata, Oogcschapen liefde.

Dilectio naturalis, Natuurliefde.
Dilectio notionalis, Begrippelijke
liefde (drievuldigheidsleer). Di-
lectio perfecta, Volmaakte liefde.
DILEMMA : Tweeledige sluitrede.

DILIGENTIA : Vlijtigheid, vlijt.

Diligentia moralis, Zedelijke vlij-

tigheid.

DIMENSIO : 1. Uitgestrektheid.
Partes in subiecto ex hoc ipso distinctio-

nem^ habent secundum siturn, quod sunt
subiectae dimensioni, s. thomas, i

qu. quodlib. a. 21, c, De deelen van
lets yijn, wat bun bouding betreft,

onderscheiden in ypover %e aan uitge-

strektheid onderhevig %ijn.—Dimensio
completa, Volledige uitgestrekt-
heid. Dimensio imaginaria, Inge-
beelde uitgestrektheid. Dimensio
incompleta, Onvolledige uitge-

|

strektheid. Dimensio indetermi-
|

nata, Onbepaaldc uitgestrektheid.
Dimensio realis, Werkelijke uit-
gestrektheid. — 2. Afmctingen. Et
ingenere substantias multiplicatio fit se-
cundum^ dimensioned! materiae, quae nec
intellegi posset nisi secundum quod mate-
ria sub dimensionibus consideratur

,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 65,
Wat de ^elfstandigheden betreft, ge-

schiedt de vermenigvuldiging op grond
van de uitgestrektheid der stop, welke

alleen te begrijpen valt in yoover iemand
%ich de stof met afmetittgeti voorstelt.

DIMENSIVUS : Uitgestrekt, meet-
baar.

DIMINUERE Afnemen.
DIMINUTIO : Afname, fraenkel
67.

DIMORPHISMUS : Vormverschei-
denheid.

DIOECESIS : Bisdom.
DIRECTE : Rechtstreeks (Tgd IN-
DIRECTE, Onrechtstreeks; — RE-
FLEXE, Tcrugschouwenderwi is).

DIRECTUS : Rechtstreeksch.
DISCOHAERENTIA : Onsamen-
haogendheid.
DISCONVENIENTIA

: Niet-
overeenkomstigheid.
DISCORDIA : Tweedracbt.
DISCRETE : Afzonderlijkerwijs.
DISCRETIO : 1. Afzondering. —
2. Onderscheiding. — 3. Onder-
kenzaamheid. Aetas discretionis,

Dc jaren van verstand.
DISCRETIVE : Afzonderlijkerwijs
(Tgd UNITIVE, Gczamenlijker-
wijs).

DISCRETIVUS : 1. Afzonderend.— 2. Ondcrscheidend (Tgd CON-
CRETIVUS, Samenbindend).
DISCRETUS : 1. Afgezonderd, niet

doorloopend (Tgd CONTINUUS,
Samenhoudend, doorloopend). —
2. Onderkenzaam (moraaltheo-
logie).

DISCURRERE : Redeneeren (Tgd
INTELLEGERE, Inzien.vcrstaan).

DISCURSIVE : Redeneerenderwijs.
DISCURSIVUS : Redencerend,
MEYER 283.

DISCURSUS : Rcdeneering (Tgd
INTELLECTUS, Inzicht). Discursus

est quidam niotus intellectus de uno
in aliud, s. thomas, qu. disp. de
anima a. 7, arg. 3, Redeneering is een
^ekere wergang van het verstand van een
voorwerp naar een ander.—Absque ratio-

nis discursu comprehenduntur ea quo-
rum species sunt in cognoscente, s. tho-
mas, sum. c. gent, i, 57, Dingen
waarvan het kenbeeld in den kenner is

disiuncttm — 95
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warden yonder redeneering begrepen.

DISIUNCTIM : Gescheidenerwijs.

DISIUNCTIO : Afzondering, schei-

ding.

DISIUNCTIVE : Afzonderender-
wijs.

DISIUNCTIVUS : 1. Afzonderend.— 2. Afzonderlijk bepaald (Tgd
DISIUNCTUS, Afzonderlijk on-
bepaald) (denkleer).
DISIUNCTUS : i. Afgezonderd,
afzonderlijk. — 2. Afzonderlijk on-
bepaald (Tgd DISIUNCTIVUS,
Afzonderlijk bepaald) (denkleer).

DISIUNGERE : Afzonderen, schei-

den.

DISPARATUS : Uiteenloopend.

DISPARITAS : Uiteenloopendheid,
ongelijkheid. Disparitas cultus,
Ongelijkheidvan eeredienst(RECH'r).

DISPENSARE : Ontslaan, onthef-

fen (recht).

DISPENSATIO : Ontslaging, ont-

heffing (recht).
DISPENSATIVE : Door ontsla-

ging (recht).
DISPENSATIVUS : Ontslaand, ont-

heffend (recht).

DISPENSATORIE : Ontslaander-
wijs, door ontslaging (recht).

DISPLICENTIA : Mishagen.
DISPONERE : Schikken, beschik-

kcn.

DISPOSITIO : 1. Schikking. —
2. Voorbereiding, geschiktmaking.
Dispositiones concomitantes, Ge-
lijktijdige geschiktmaking. Dispo-
sitiones praeviae, Voorafgaande
geschiktmaking. Dispositiones
proximae, Onmiddellijk vooraf-

gaande geschiktmaking. Dispositio

remota, Verwijderde geschiktma-
king. Dispositio ultima, Laatste

geschiktmaking. — 3. Geschikt-
heid, gesteltenis. Dispositio ... dupli-

cifer accipitur : uno modo secundum
quod est genus habitus; ... alio modo
secundum quod est aliquid contra habi-

lum divisum, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 49, A. 2, ad 3, Geschiktbeid

ivordt met twee t(innen bedoeld, voor-

eerst als het geslacht waarbij de hebbe-

lijkheid thuishoort; verder als iets dat
tegenover de hebbelijkheid staat. —
Potest intellegi dispositio proprie dicta

condividi contra habitum dupliciter :

uno modo shut perfectum et imperfectum
in eadem specie ...; alio modo possunt
distingui, sicut diversae species unius

generis subalterni, s. thomas, ibi-

dem, Geschiktbeid kan op twee ma-
nieren tegenover hebbehjkbeid gesteld

warden; vooreerst als het onvolmaakte

tegenover het volmaakte binnen een

yelfde soort; verder als ondersoort

van helyelfde geslacht als de hebbe-

lijkheid. — Dispositio et habitus in

eadem potentia babent fieri, Geschikt-

beid en hebbelijkheid hooren bij eenyelfde

vermogen thuis. — Dispositio fit ha-

bitus, Geschiktbeid wordt hebbelijk-

heid. — Nomen habitus diuturnitatem

quandam importat, non autem nomen
dispositions, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 49, a. 2, ad 3, Het woord
« hebbelijkheid » geeft eenige blijvend-

beid te kennen, bet woord « geschikt-

beid » echter niet. — Dispositio ...

animae movetur per accidens secundum
aliquem motum corporis, s. thomas,
sum. c. gent, iv, 95, De ge-

steltenis der yiel kan op bijkomstige

wijye naar een of andere beweging van
het lichaam gewijyjgd warden. — Dis-
positio accidentalis, Bijkomstige
gesteltenis. Dispositio activa,

Geschiktheid tot handelen. Dis-
positio actualis, Geschiktheid
van een oogenblik. Dispositio ha-
bitualis, Bijblijvende geschiktheid.
Dispositio immobilis, Blijvende
gesteltenis. Dispositio materialis,
Stoffelijke geschiktheid. Dispositio
mobilis, Voorbijgaande gesteltenis.

Dispositio naturalis, Natuurlijke
geschiktheid. Dispositio passiva,
Geschiktheid tot ondergaan. Dispo-
sitio perfecta, Volmaakte geschikt-
heid.

DISPOSITIVE : Voorberadcnder-
wijs, schikkenderwijs.
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DISPOSITIVUS : Voorbercidcnd,

schikkend, geschikt makend.
DISPROPORTIO : Wanverhou-
ding.

DISPUTARE : Redetwisten.

DISPUTATIO : Redetwist. Dispu-
tatio scholastica, Scholastieke rede-

twist. Disputatio theologica, Theo-
logische redetwist.

DISQUIPARANTIA : Onevengc-
lijkheid.

DISSIMILARE : Afscheiden (bio-

logie).
DISSIMILATIO : Afscheiding (bio-

logie).

DISSIMILATIVUS : Afscheidend
(biologie).

DISSIMILIS : Ongelijk.

DISSIMILITUDO : Ongclijkheid.

DISSIMULATIO : Schijnhandeling.

DISSOLUTIO : Ontbinding. Per

dissolutionem res ad non esse rediguntur,

S. THOMAS, COMM. IN X METAPHYS.

lect. 3, Door ontbinding warden de

dingen tot het niet gebracht.

DISTINCTE : Duidelijk.

DISTINCTIO : 1. Onderschciding.
— 2. Onderscheid, beysens, on-
tologie 60. Distinctio absoluta,

Volstrekt onderscheid. Distinctio

actualis formalis, Vormelijk daad-

werkelijk onderscheid. Distinctio

adaequata, Volkomen onderscheid,

JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN
woord 180. Distinctio com-
plexorum et incomplexorum, On-
derscheid tusschen begrippen en

oordeel. Distinctio cum funda-
mento in re, Onderscheid met
een grond in de zaak. Distinctio

essentialis, Wezenlijk onderscheid.

Distinctio formalis, Vormelijk on-
derscheid. Distinctio generica, Ge-
slachtsonderscheid. Distinctio ina-

daequata, Onvolkomen onder-
scheid, JANSSENS, HET MENSCHGE-
WORDEN woord 185. Distinctio
materialis, Stoffelijk onderscheid.

Distinctio modalis, Wijzig onder-

scheid. Distinctio numerica, Een-

lingelijk onderscheid. Distinctio

personalis, Persoonlijk onderscheid.

Distinctio quantitativa, Hoegroot-

heidelijk onderscheid. Distinctio

rationis, Redeonderscheid, begrips-

ondetscheid. Distinctio rationis

ratiocinantis, Onderscheid van

de redeneerende rede, janssens,

DE H. DR1EVULDIGHEID 6. Dis-

tinctio rationis ratiocinatae, On-
derscheiding der bercdeneerde

rede. Distinctio realis, Wcrkclijk
onderscheid, doodkorte, oorzaak
en veroorzaakt 1, 36, zaaklijk on-

derscheid. Distinctio realis moda-
lis, Wijze te kennen gevend zaaklijk

onderscheid. Distinctio relativa,

Betrekkelijk onderscheid. Distinc-

tio sine fundamento in re, On-
derscheid zonder grond in de

zaak. Distinctio specifica, Soorte-

lijk onderscheid, soortbepalend

onderscheid. Distinctio virtualis,

Ingesloten onderscheid. Distinctio

virtualis extrinseca, Uiterlijk in-

gesloten onderscheid. Distinctio

virtualis intrinseca, Inncrlijk in-

gesloten onderscheid. Distinctio

virtualis intrinseca maior, Voor-
naamste innerlijk ingesloten onder-

scheid. Distinctio virtualis intrin-

seca minor, Ondergeschikt inner-

lijk ingesloten onderscheid. — 3.

Onderscheidenheid. Distinction! non

opponitur unio, Onderscheidenheid staat

vereeniging niet in den n>eg.

DISTINCTIVUS : Onderscheidend.

DISTINGUERE : Onderscheiden,

onderkenncn.
DISTINGUIBILITAS : Onder-

scheidbaarheid, onderkenbaarheid.

DISTRIBUTIO : 1. Uitdeeling. —
2. Toekenning, toeschrijving. Dis-

tributio absoluta, Onbeperkte toe-

kenning. Distributio accomodata,
Aangepaste toekenning, beperkte
toekenning.

DISTRIBUTIVE : Gedeelderwijs.

DISTRIBUTIVE : 1. Deelend, ver-

deelend. — 2. Eenlingwijze toepas-

selijk.

DIVERSIFICARE : Uiteenloopend

diversitas — 97 ~ dlvisibilitas

maken. Necesse est ... omnia
diversificantur secundum diversam par-
ticipalionem essendi, ut sint perjectius

vel minus perfecte, causari ab uno prima
ente, quodperfectissime est, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 44, A. I, C,
Alle ive-^ens die, al naar gelang %e meer

of minder aan het %ijn dee/ hebben,

uiteenloopen met het gevolg dot %e meer

of minder volmaakt %ijn, kunnen niet

anders of %e moeten door een eerste

we^en, dat %elf op s>eer volmaakte wij^e.

is, warden teweeg gebracht.

DIVERSITAS : Uiteenloopendheid.
Diversitas non tollit univocationem, Uit-

eenloopendheid shit nog niet een^innig-

heid uit. — Non oporlet secundum di-

versas rationes vel intentiones logicas,

quae consequuntur modum intellegendi,

diversltatem in rebus naturalibus acci-

pere, quia ratio unu'm et idem secundum
diversos modos apprehendere potest,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 76,
a. 3, ad 4, De verschillende kengronden

of verstandelijke voorstellingen die op

de kenwij^e volgen brengen nog niet nood-

%akelijk uiteenloopendheid in de dingen

der natuur mee; de rede kan immers een

en het^elfde op uiteenloopende manieren

ivaarnemen. — Ubi ... est simplicitas,

diversitas eorum quae insunt esse non
potest, S. THOMAS, COMP. THEOL. C.

22, Waar enkelvoudigheid is kunnen geen

uiteenloopende deelen ^ijn.— Diversitas
accidentalis, Bijkomstige uiteen-

loopendheid. Diversitas actualis,

Daadwerkelijke uiteenloopendheid.
Diversitas essentiae, Wezcnlijke
uiteenloopendheid. Diversitas for-

malis, Vormelijke uiteenloopend-
heid. Diversitas generica, Ge-
slachtsuiteenloopendheid. Diversi-
tas hypostasis, Uiteenloopendheid
naar den drager. Diversitas indivi-
dui, Eenlingelijke uiteenloopend-
heid. Diversitas logica, Bcgrippe-
lijkc uiteenloopendheid. Diversitas
materialis,Stoffel ijke uiteenloopend-
heid. Diversitas naturalis, Natuur-
Hjke uiteenloopendheid. Diversitas
numerica, Eenlingelijke uiteenloo-

pendheid. Diversitas physica, Phy-
sische uiteenloopendheid. Diversi-
tas rationis, Begrippelijke uiteen-
loopendheid. Diversitas realis,
Zaaklijke uiteenloopendheid. Diver-
sitas secundum suppositum, Uit-
eenloopendheid naar den drager.
Diversitas signirlcationis, Uit-
eenloopendheid naar de betee-
kenis. Diversitas specifica, Soor-
telijke uiteenloopendheid. Diversi-
tas substantiae, Wezenlijke uiteen-
loopendheid. Diversitas suppositi,
Uiteenloopendheid naar de vereen-
lingde zelfstandigheid. Diversitas
suppositionis, Uiteenloopendheid
naar de plaatsbekleeding.
DIVERSUS : Verscheiden, uiteen-
loopend, onderscheiden. Quae ...

secundum se diversa sunt, non convenient

in unum nisi per aliquam causam adu-
nanlem ipsa, s. thomas, sum. theol.
1, q. 3, A. 7, c, Dingen die naar
hun aard uiteenloopen komen alleen sa-

men door toedoen van een oorzaak die ^e

DIVIDERE : i. Vcrdeelen, indeelen.

Eadem sunt, in quae aliquid dividitur

et ex quibus componitur, s. thomas,
COMM. IN I DE GENER. ET CORR. LECT.

4, n° 8, Indeeling en samenstelling van
lets gaan op de^elfde deelen terug. —
Intellectus humanus cognoscit componendo
et dividendo, sicut et ratiocinando, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 8 5, A. 5, C,
Ons verstand verstaat door samenstellen

en indeelen en ook door redeneeren. —
2. Onderscheiden. Unumquodque divi-

ditur ab altero per propriam formam,
5.THOMAS, COMM. IN II METAPHYSIC.
lect. 4, Elk we^en wordt door %ijn

eigen vorm van andere onderscheiden.

DIVINATIO : Waarzeggerij.
DIVINITAS : i. Goddelijkheid. —
2. Godheid, God.
DIVINUS : 1. Bvl. nw. : Godde-
lijk. —- 2. Zst. nw. : Waarzegger.
DIVISE : Gedeelderwijs.
DIVISIBILIS : Deelbaar.
DIVISIBILITAS : Declbaarheid. Ra-
tio (...) quantitatis . . . consistit in quadam

20
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divisibilitate, s. THOMAS, comm. in i

sent. d. 19, Q. 1, a. i, ad i, Het be-

grip %elf « hoegrootheid » komt neer op

deelbaarheid. — Divisibilitas est passio

quantitatis, Deelbaarheid is een ive^ens-

eigenschap van de hoegrootheid.

DIVISIM : Gedeclderwijs, eenlings-

wijs.

DIVISIO : Vcrdceling, indeeling.

Omnis divisio fit per opposita, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 5, A. 6,

arg. 2, Iedere verdeeling geschiedt door

tegenstelling, theol. sum. i, 126. —
Divisio actualis, Daadwerkelijke
indeeling. Divisio analogica,DeeIs-

gclijkcnde indeeling. Divisio con-

tinui, Indeeling van iets samenhou-
dends. Divisio essentiae, Indeeling
naar de wezenheid. Divisio essenti-

alis, Wezenlijke indeeling, indeeling

naar dc wezenheid. Divisio forma-
lis, Vormelijke indeeling. Divisio

infinita, Eindelooze indeeling. Divi-

sio intellectus, Verstandelijke in-

deeling. Divisio materialis, Stof-

felijke indeeling. Divisio nominis,
Indeeling naar den naam. Divisio
per accidens, Indeeling op grond
van iets bijkomstigs. Divisio per
analogiam, Deelsgelijkende indee-

ling. Divisio per se, Indeeling op
grond van cigen wczen. Divisio

quantitatis, Indeeling naar de hoe-
grootheid. Divisio quantitativa,

Indeeling naar de hoegrootheid.

Divisio recta, Juiste indeeling. Di-
visio rei, Indeeling naar de zaak.

Divisio secundum quid, Betrek-

kelijke indeeling. Divisio simpli-

citer, Volstrekte indeeling. Divisio

univoca, Eenzinnigc indeeling.

DIVISIVE : Deelenderwijs.

DIVISIVUS : Verdeelend, indeelcnd.

DIVORTIUM : Echtschciding. Di-
vortium civile, Burgerlijke echt-

scheiding.

DOCILIS : Leerzaam, vondel, al-

TAERGF.HEIMENISSEN, OP DE TITTEL-

PRINT 7, WB IV, 647; I, 54> WB IV> <>54-

DOCILITAS : Leerzaamheid, pot-

ters v, 120.

DOCTOR : Leeraar. Doctor Eccle-

siae, Kerklecraar.

DOCTRINA : Leer, leering. Doc-
trina fidei, Geloofsleer. Doctrina

moralis, Zedeleer. Doctrina reve-

lata, Geopenbaarde leer.

DOGMA : Lecrstuk, potters il,

174. Dogma divinum, Godde-
lijk leerstuk. Dogma ecclesiasti-

cum, Kerkelijk leerstuk. Dogma
fidei, Geloofslcerstuk.

DOGMATICA : LeerstelUgc God-
geleerdheid, Dogmatiek.
DOGMATICUS : Leerstellig, pot-

ters 1, 94, dogmatisch.

DOGMATISMUS : Dogmatisme.
DOLOR : Onlust, smart, leed.

Dolor corporalis, Lichamelijke on-

lust. Dolor sensilis, Zintuigelijk

leed. Dolor spiritualis,- Geestelijke

smart.

DOLUS : List.

DOMESTICUS : Huiselijk.

DOMICILIUM : Woonplaats, pot-

ters vii, 137, huisvesting (recht).

DOMINATIO : 1. Heerschappij. —
2. Dominationes : Heerschappijen

(engelenleer).
DOMINATIVUS : Heerschend.

DOMINIUM : 1. Bcschikkingsver-

mogen. Voluntas diciiur habere do-

minium sui actus non per exclusionem

causae primae, sed quia causa prima

non ita agit in voluntate, ut earn de

necessitate ad unum determinet, sicut

determinat naturatn, s. thomas, qu.

DISP. DE POTENTIA Q. 3, A. J, AD 1 3,

De wil heeft het beschikkingsvermogen

over ^ijn handelingen, niet dat de eerste

oor^aak hierdoor wordt uilgesloten, maar
de eerste oor^aak gaat niet %po le werk

dat de wil nood^akelijk op iets be-

paalds gericht wordt %poals met de

natuur hetgevalis. — Dominium vo-
luntatis despoticum, Volstrekt be-

schikkingsvermogen van den wil,

onbeperkt beschikkingsvermogen
van den wil. Dominium volun-
tatis imperfectum, Beperkt be-

schikkingsvermogen van den wil.

Dominium voluntatis perfectum,

aonatarius — 99 — donum

Volstrekt beschikkingsvermogen
vanden wil, onbeperkt beschikkings-
vermogen van den wil. Dominium
voluntatis politicum, Beperkt be-
schikkingsvermogen van den wil.— 2. Eigendom, beschikkingsrecht,

eigendomsrecht. Dominium ahum,
Hoogste beschikkingsrecht. Domi-
nium directum, Rechtstreeksche
eigendom, rechtstreeksch beschik-
kingsrecht. Dominium divinum,
Goddelijk eigendomsrecht, godde-
lijk beschikkingsrecht. Dominium
imperfectum, Onvolmaakt eigen-
domsrecht, onvolmaakt beschik-
kingsrecht, onvolmaakte eigendom.
Dominium indirectum, Onrecht-
streeksche eigendom, onrecht-
streeksch eigendomsrecht, onrecht-
streeksch beschikkingsrecht. Do-
minium iurisdictionis, Rcchts-
macht. Dominium legitimum,
Wettelijke eigendom. Dominium
naturale, Natuurlijke eigendom,
natuutiijk eigendomsrecht, natuur-
lijk beschikkingsrecht. Dominium
nudum, Bioote eigendom, lede-
GANCK-DE HONDT, 13 b, bloOt
eigendomsrecht, bloot beschikkings-
recht. Dominium perfectum, Vol-
maakte eigendom, volmaakt cigen-
domsrecht, volmaakt beschikkings-
recht. Dominium permanens, Blij-

vende eigendom, blijvend beschik-
kingsrecht,blijvend eigendomsrecht.
Dominium plenum, Voile eigen-

dom, voile eigendomsrecht, voile

beschikkingsrecht. Dominium pro-
prietatis, Eigendom, eigendoms-
recht, beschikkingsrecht. Domi-
nium radicale, Bloot eigendoms-
recht, bloot beschikkingsrecht,
bioote eigendom. Dominium se-

miplenum, Beperkte eigendom, be-
perkt eigendomsrecht, beperkt be-
schikkingsrecht. Dominium utile,

Nuttigheidseigendom (recht).
DONATARIUS : Begiftigde, sals-
mans, RECHT. PLIGHT. 244.
DONATIO : Gift, schenking. Do-
natio acccptata, Aangenomen gift.

Donatio accessoria, Bijkomstige
gift. Donatio allectiva, Schenking
om den begiftigde tot iets aan te

lokken, salsmans, recht. plicht.
243. Donatio informis, Schenking
zonder de wettelijke plichtple-
ging. Donatio inter vivos, Schen-
king onder levenden, salsmans,
recht.

_
plicht. 157. Donatio

manualis, Schenking uit de hand.
Donatio mortis causa, Schenking
ter oorzake van dood. Donatio per
modum renuntiationis gratuitae,

Schenking door onvergoede verza-
king. Donatio per testamentum,
Schenking bij uitersten wil. Dona-
tio solemnis inter vivos, Plcchtige
schenking onder levenden, sals-

mans, recht. plicht. 1 5 7. Donatio
sub specie contractus onerosi,
Schenking door kontrakt onder
bezwarenden titcl.

DONATOR : Schenker.
DONUM : Gave, gift, geschenk.
Donum consilii, Goddelijke gave
van raad. Donum creatum, Ge-
schapen gave. Donum fortitudinis,

Goddelijke gave van sterkte. Do-
num gloriae, Gave der hemclsche
heerlijkhcid. Donum gratiae, Gave
der genade. Donum gratis datum,
Onverdiende gave. Donum gra-
tuitum, Onverdiende gave. Donum
habituale, Blijvendc gave. Donum
incrcatum, Ongcschapen gave.
Donum intellectus, Goddelijke
gave van verstand. Donum lingua-
rum, Gave der talen. Donum na-
turale, Natuurlijke gave. Donum
personale, Pcrsoonlijke gave. Do-
num pietatis, Goddelijke gave van
godsvrucht. Donum prophetiae.
Gave van voorspelling. Donum
sapientiae, Goddelijke gave van
wijsheid. Donum scientiae, Godde-
lijke gave van wctenschap. Donum
spirituale, Geestelijke gave. Do-
num Spiritus Sancti, Gave van den
heiligen Geest. Dona sunt quidam
habitusperficientes hominem ad hoc, quod
prompte sequatur instinctum Spiritus
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Sancti, s. THOMAS, sum. theol. l-JX,

q. 68, A. 4, C, De gaven °%ijn bepaalde

hebbelijkheden die den mensch uitrusten

om den aandrang van den beiligen Geest

gedwee te volgen. — Donum super-

naturale, Bovennatuurlijke gave.

Donum timoris, Gave van vreeze

Gods.
DOS : X. Bruidschat (recht). — 2.

Gave van de gelukzaligen. Dos
animae, Gave der ziel bij de geluk-

zaligen. Dos corporis, Lichamelijke

gave van de gelukzaligen.

DTJALISMUS ANIMAE ET COR-
PORIS : Dualisme van zicl en li-

chaam.
DUALITAS : Tweeledighcid, de
valk, sint thomas' vroegste ken-

leer 43 ; tweeeenheid, morsch, een
OUD WIJSGEERIG PROBLEEM : ESSEN-

TIE EN EXISTENTIE, II, 55.

DUBITATIO : Betwijfeling, twijfel.

Dubitatio ficta, Geveinsde twijfel.

Dubitatio methodica, Methodische

twijfel. Dubitatio realis, Werke-
lijke twijfel. Dubitatio universalis,

Algemeene twijfel.

DUBIUM : Twijfel, potters rv, 269.

In dubiis tutius est agendum, Bij twijfel

vail de veiligste weg te volgen. — In dubio

iudicandum est ex ordinario contingen-

tibus, Bij voorkomenden twijfel moet

naar de geivone toedracht der \aken ge-

oordeeld warden. — In dubio standum

est pro valore actus, Bij voorkomenden

twijfel moet een handelins poor geldig

gehotiden warden. — In dubio standum

est pro eo quo stat praesumptio, Bij

voorkomenden twijfel client op een ernstig

vermoeden ingegaan. — Dubium facti,

Twijfel omtrent een feit, salsmans,

geneesk. plight. 121. Dubium
iuris, Twijfel omtrent een rechts-

punt, salsmans, recht. plicht. 320.

Dubium mere speculativum, Lou-

ter bespiegelende twijfel. Dubium
methodicum, Methodische twijfel.

Dubium negativum, Twijfel zon-

der stellige redenen. Dubium nega-

tivum facti, Twijfel zonder stellige

redenen omtrent een feit. Dubium
positivum, Stellige twijfel. Dubi-

um practice practicum, Loutcr

praktischetwijfel. Dubium proxime
practicum, Louter praktische twij-

fel. Dubium remote practicum,

Half praktische twijfel. Dubium
speculative practicum. Half prak-

tische twijfel. Dubium speculati-

vum, Bespiegelende twijfel.

DUBIUS : Twijfelachtig.

DUELLUM : Tweegevecht.

DULIA : 1. Dienstighcid. — 2.

Heiligcnvereering.

DUPLICITAS : Onoprechtheid.

DURATIO : Duur. Duratio aeter-

nitatis, Eeuwigheidsduur. Duratio

aeviternitatis, Duur van onvol-

maakte ecuwigheid. Duratio extrin-

seca, Uiterlijke duur. Duratio indi-

visibilis, Ondeelbare duur. Duratio
imaginaria, Ingebeelde duur. Du-
ratio intrinseca, Innerlijke duur.

Duratio successiva, Opeenvolgen-

de duur. Duratio temporis, Tijds-

duur.

DURITIES : Hardvochtigheid.

DYNAMISMUS : Dynamisme.
Dynamismus atomisticus, Ato-

mistisch dynamisme. Dynamismus
continuus, Doorloopend dynamis-

me.

EBRIETAS : Dronkenschap, pot-

ters v, 34-35. Ebrietas imperfecta,

Halve dronkenschap, potters v,

37. Ebrietas perfecta, Volslagen

dronkenschap, potters v, 37.

ECCLESIA : Kcrk. Ecclesia dis-

cens, Hoorende Klerk. Ecclesia

docens, Leerarende Kerk, potters

1, 53, beleerende Kerk. Ecclesia
invisibilis, Onzichtbare Kerk. Ec-
clesia militans, Strijdende Kerk.

Ecclesia particularis, Bizondere

eccksiologia — 101 — effectus

Kerk. Ecclesia patiens, Lijdende

Kcrk. Ecclesia separata, Afge-

schciden Kerk. Ecclesia trium-

phans, Zegepralende Kerk. Eccle-
sia universalis, Algemeene Kerk.

Ecclesia vera, Ware Kerk. Eccle-

sia visibilis, Zichtbare Kerk.

ECCLESIOLOGIA : Kerkleer.

EFFECTIO : Vervaardiging (recht).

EFFECTIVE : Daadwerkelijk, be-

werkenderwijs

.

EFFECTIVUS : Voortbrengend,
tewec.gbrengend.

EFFECTUS : Uitwerksel, uitwer-

king. Effectus non est nisi in lermino

motUS, S. THOMAS, SUM. C. GENT. II,

38, Het uitwerksel stoat aan het eind

van de beweging. — Effectus non potest

extendi ultra suam causam, s. tho-
mas, sum. c. gent. 1, 43, Een uit-

werksel reiki niet verder dan vyjn oor-

%aak. — Omnis effectus in sua causa

aliqualiter praeexsistit similitudo, S.

THOMAS, SUM. C. GENT. I, 49, Van
alle uitwerkselen bestaat er eenigs^ins

vooraf in hun oor^aak een oerbeeld. —
Idem effectus totus attribuitur instru-

mento, et principali agenti etiam totus,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill, 70,

Een^elfde uitwerksel wordt heelemaal

aan de werktuigelijke oor^aak en heele-

maal aan de hoofdoor^aak toegescbreven.— Effectus idem numero nonpotest esse

a pluribus causis, Een^elfde uitwerksel

kan niet op verschillende oor^aken terug-

gaan.— Ex quolibet ... effectupotest de-

mons/rari propriam causam eius esse, si

tamen eius effectus sunt magis noti

quoad nos, s. thomas, sum. theol.

i, q. 2, a. 2, c, Uit elk uitwerksel kan,

indien altbans bet uitwerksel ons beier

bekend is, bewe^en worden dat er een

eigen oor-^aak is. — Effectus causae se-

cundae ...reducitur in causam primam, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 49, A. 2,

ad 2, Het uitwerksel van de tweede

oor^aak gaat op de eersie oor^aak terug.— Si ... res creatae nullo modo oi>eren-

tur ad effectus producendos, sect solus

Deus operetur omnia immediate, fru-

stra essent adhibiiae ab ipso aliae res

ad producendos effectus, s. thomas,
sum. c. gent, in, 69, Indien de ge-

schapen dingen heelemaal niet meewerk-
ten om de uitwerkselen tot stand te

brengen, maar God alleen en ponder be-

midaeling alles teweeg bracht, dan %pu
God vruchteloos bij het voortbrengen

van bepaalde uitwerkselen andere we^ens
hebben gebruikt. — Kemota causa, ne-

cesse est removeri effectum, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 112, A. 3, ARC. 2,

Als de oor^aak weggenomen is, moet

00k het gevolg weggenomen worden, the-
ol. sum. xi, 108.— Omnis effectus est

posterior sua causa, s. thomas, Qu.

DISP. DE POTENTIA Q. 3, A. 13, ARG.

5, Elk uitwerksel komt eerst na %ijn

oor^aak. — Effectus assimilatur suae

causae, s. thomas, sum. theol. i, q.

3, A. 3, arg. 2, Het uitwerksel is gelijk

aan de oor^aak, theol. sum. 1, 68. —
Effectus suis causis proporlionaliter

respondent, s. thomas, sum. c gent.

11, 21, De uitwerkselen beantwoorden op

evenredige wij^e aan hun oor^aak. —
Effectus magis denominatur a causa pro-

ximo, quam a causa remota, s. Tho-
mas, QU. DISP. DE VERITATE Q. 6, A.

1, arg. 8, Een uitwerksel wordt meer

naar %ijn naaste oor^aak, dan wel naar

een meer afgelegen oor-^aak genoemd. —
Quanto ... aliquod principium perfecfius

intelkgitur, tanto magis intellegitur in eo

effectus eius, s. thomas, comment,
in xii metaphys. lect. 11, Hoe dieper

een beginsel wordt inge^ien, %oo duide-

lijker wordt er %ijn uitwerksel in onder-

kend. — Ad hoc ... quod (agens) de-

terminatum effectum producat, necesse

est quod determinetur ad aliquid certum,

quod habet rationem finis, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. 1, a. 2, c.,

Opdat de bewerkende oor^aak een be-

paald uitwerksel teweeg brenge dient

f£e op iets bepaalds dat %ich als einddoel

laatgelden, gericht te worden. — Poten-

tiae manifestantur per effectus, De ver-

mogens komen tot idling dank i(tj de uit-

werkselen. — Quo maior est virtus pro-
ducendi, eo maiorem effectum producit,

Hoe grooter voortbrengingskracht, %po
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grooter uitwerksel. — Posita causa,

ponitur effectus, S. THOMAS, sum.

theol. i, Q. 63, a. 2, arc 3, If er een

oor^aak, dan is er ook een uitwerksel. —
Effectus adaequatus, Adaequaat
uitwerksel. Effectus aequivocus,
Gelijknamig uitwerksel, meerzinnig
uitwerksel, wisselduidig uitwerksel.

Effectus alienus, Oneigen uit-

werksel. Effectus casualis, Geval-
lijk uitwerksel. Effectus contin-
gens, Wisselvallig uitwerksel. Ef-
fectus convertibilis, Ruilbaar uit-

werksel. Effectus deficiens, In ge-

breke blijvend uitwerksel. Effectus

deficiens non procedit nisi a causa defi-

ciente, s. thomas, sum. theol. i,

q. 49, A. 1, arc 3, Een in gebreke blij-

vend uitwerksel kan alleen van een in

gebreke blijvende oor^aak voortkomen. —
Effectus determinatus, Bepaald
uitwerksel. Effectus extrinsecus,

Uiterlijk uitwerksel. Effectus for-

malis, Vormelijk uitwerksel. Ef-
fectus formalis primarius, Eerste-

rangsch vormelijk uitwerksel. Ef-
fectus formalis secundarius,
Tweederangsch vormelijk uitwerk-

sel. Effectus fortuitus, Gevallijk

uitwerksel. Effectus immediatus,
Onmiddellijk uitwerksel. Effectus

in actu, Daadwerkelijk uitwerksel.

Effectus in acta causis actualibus attri-

buimus, s. THOMAS, sum. c. gent,
ti, 21, Daadwerkelijke uitwerkselen

schrijven we aan daadwerkelijke oor-

%aken toe. — Effectus in potentia,

Uitwerksel in aanleg. Effectus in

potentia causis quae sunt in potentia

{attribuimus'), s. thomas, sum. c.

gent. 11, 21, Uitwerkselen in aanleg

schrijven we aan oot\aken in aanleg toe.

— Effectus inadaequatus, Niet
adaequaat uitwerksel.Effectus natu-
ralis, Natuurlijk uitwerksel .Effectus
necessarius, Noodzakelijk uitwerk-

sel. Effectus non convertibilis,

Niet ruilbaar uitwerksel. Effectus
particularis, Bizonder uitwerksel.

Effectus particulares causis particulari-

bus, universalibus vera universales {at-

tribuimus), S. THOMAS, SUM. C. GENT.

11, 21, Bi^pndere uitwerkselen schrij-

ven we aan bfeondere oor^aken toe,

algemeene uitwerkselen integendeel aan

algemeene oor^aken. — Effectus per

accidens, Toevallig voortgebracht

uitwerksel. Effectus per se, Uit

den aard der dingen zelf volgend

uitwerksel. Effectus positivus,

Stellig uitwerksel. Effectus prima-
rius, Eersterangsuitwerksel. Effec-

tus principalis, Hoofduitwcrksel,

voornaamste uitwerksel. Effectus

privativus, Beroovend uitwerksel.

Effectus proprius, Eigen uitwerk-

sel. Effectus proximus, Naaste uit-

werksel. Effectus realis, Werke-
lijk uitwerksel. Effectus remotivus,
Afwcrcnd uitwerksel. Effectus sa-

cramentalis, Sacramentecl uitwerk-

sel. Effectus secundarius, Twcc-
derangsuitwerksel. Effectus spe-

cificus, Soortelijk uitwerksel. Ef-
fectus supernaturalis, Bovenna-
tuurlijk uitwerksel. Effectus ulti-

mus, Laatste uitwerksel. Effectus
universalis, Algemeen uitwerksel.

Effectus particulares causis particu-

laribus, universalibus vera universales

{attribuimus'), s. thomas, sum. c.

gent. 11, 21, Bi^ondere uitwerkselen

schrijven we aan bi^ondere oor^aken

toe, algemeene uitwerkselen integendeel

aan algemeene oor^aken. — Effectus
univocus, Eenzinnig uitwerksel.

EFFICACIA : Doeltreffcndhcid,

JANSSENS, de h. EUCHARISTIE 11,

doclmatigheid.

EFFICAX : Doelmatig, doeltreffend,

gevolguitwerkend.
EFFICERE : Uitwerken.

EFFICIENS : Bewcrkend, uitwer-

kend. Principiorum rerum generabilium

et corruptibUium alhid est materia,

aliud est forma; oportet autem adesse

tertium ... quod est efficiens, s. tho-
mas, COMMENT. IN II DE GENER. ET
corr. lect. 9, n° 2, Ontler de beginse-

len van watvoortgebrachtwordten vergaat

treffen we vooreerst de stofaan, verder den

vorm ; er client echternog een derde beginsel

efficienter — 103 — elicitus

te yijn, de bewerkende oor^aak namelijk.—Materia ... cum sit ens in potentia,

est causa, quare ista injeriora possunt

esse et non esse. Forma vera est causa

esse tanlum.Sed efficiens tnovetmateriam,

ut transmuletur de potentia ad actum,

S. THOMAS, COMMENT. IN II DE
GENER. ET CORR. LECT. 9, N° 2, De
stof is, daar %e aanleg is, de oor^aak

waarom de lagere we-^ens kunnen v>ijn en

niet %ijn. De vorm integendeel is alleen

oo>\aak van het ^ijn. De bewerkende

oor^aak echter brengt de stof in bc-

weging om van aanleg tot daad over te

gaan.

EFFICIENTER : Uitwerkender-

wijze, bewerkenderwijze.
EFFICIENTIA : Uitwerking, MEYER
341, bewcrking.
EGO : Het « ik ». « Ego » individu-
ale, Het vercenlingde « ik ». « Ego »

permanens, Het blijvende « ik ».

« Ego » universale, Het algemeene
« ik ».

ELECTIO : i. Keuze. Electio ... est

eorum quae sunt ad finem, non autem

ultimi finis, s. thomas, sum. c. gent.

rv, 95, Keu^e is het om die dingen te

doen die naar het doel brengen, niet om
het laatste doel %elf. — Electio est

appetitus praeconsiliati, s. thomas,
COMM. IN VI ETHIC. NIC. LECT. 2,

Keutfe is de begeerte van wat voorafwerd

beraden. — Ipsa electio est quasi quae-

dam scientia de praeconsiliatis, s. tho-

mas, QU. DISP. DE VERITATE Q. 24, A.

i, ad 17, Keu%e is als inyicht in wat

werd beraden.— Electio voluntarium est,

S. THOMAS, COMMENT. IN III ETHIC.

nic. lect. 1 1, Kettle is iets willijks. —

-

Ad reclam electionem non solum sufficit

inclinatio in debitum finem quod est

directe per babitum virtutis moralis;

sed etiam quod aliquis directe eligat ea

quae sunt ad finem, s. thomas, sum.

THEOL. I-II, Q. 65, A. I, C, Voor
een rechtmatige keu^e volstaat niet de

geneigdheid tot een gepast einddoel, daar

^prgt nl. de hebbelijkheid der ^edelijke

deugd voor; maar nog client wat tot

bewust doel %al brengen rechtstreeks

geko^en te worden (zielkunde). —
2. Uitverkiezing, potters rv, 85.

Electio aeterna, Eeuwige uitver-

kiezing. Electio gratuita, Onver-
diende uitverkiezing. Electio prae-
destinationis aeternae, Uitverkie-
zing van eeuwige voorbeschikking.
Electio praesentis iustitiae, Uit-

verkiezing tot een tijdclijk deugd-
zaam leven. Electio temporalis,
Tijdelijkc uitverkiezing (dogma-
tiek).

ELECTIVE : Kiezenderwijs.

ELECTIVUS : Kiesvaardig.

ELECTRON : Electron (schei-

kunde).
ELECTRONEGATIVUS : Nega-
tieve electron, eigenlijke electron

(scheikunde).
ELECTROPOSITIVUS : Positieve

electron, oneigenlijke electron

(scheikunde).
ELECTUS : Uitverkorene, quaad-
VL1ET II, 39.

ELEEMOSYNA : Aalmoes. Elee-
mosyna communis, Gewone aal-

moes. Eleemosyna corporalis, Li-

chamelijke aalmoes. Eleemosyna
spiritualis, Geestelijke aalmoes.

ELEMENTUM : 1. Bestanddeel.

Elementum genericum, Geslachts-

bestanddeel. Elementum meta-
physicum, Metaphysisch be-
standdeel. Elementum physicum,
Natuurkundig bestanddeel, physisch
bestanddeel. Elementum specifi-

cum, Soortelijk bestanddeel. —
2. Ocrstof. — 3. Grondbeginsel.
ELENCHICE : Wederleggendet-
wijs.

ELENCHUS : 1. Opgave. Igno-
ratio elenchi, Misverstand omtrent
de gestelde vraag. — 2. Weerleg-
gende sluitrede. Elenchus est syllo-

gismus cum contradictione conclusionis,

ARISTOTELES, I SOPH. ELENCH. C.

1; 165, a, 3; De weerleggende sluitrede

is een sluitrede die een besluit ontkent.

ELICERE : Uitbrengen.
ELICITIVE : Uitbrengenderwijs.
ELICITUS : Uitgebracht, craey-
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nest 560, 569 (Tgd. IMPERATUS,
Bevolen) (zielkunde).

ELIGERE : Uitverkiezen, kiezen.

ELIGIBILIS : Verkiesbaar. Sim-
pliciter perfeclum est, quod est semper
'secundum se eligibile et nunquam propter

alhld, S. THOMAS, COMMENT. IN I

kthic. nic. lect. 9, Onvoorwaardelijk

volmaakt is wat altijd om %ich tffff en

nooit om lets anders verko^en wordt.

EMANARE : Uitvloeien, ontvloei-

cn.

EMANATIANISMUS : Emanatia-
nisme, uitvlociingsleer.

EMANATIO : Uitvloeiing, met-

er 342. Si consideretur emanatio

totius enlis universalis a prima prin-

cipio, impossibile est quod aliquod ens

praesupponatur huic emanationi, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 45, A. I, C,
Wanneer het om de uitvloeiing van bet

gebeele en algemeene we%en uit het

eerste beginsel gaat, dan kan geen enkel

we-^en als bewuste uitvloeiing vooraf-

gaande geondersteld warden. — Ema-
natio propriorum accidentium a subiecto

non est per aliquam transmutationem,

sed per aliquam naturalem resultatio-

nem, sicut ex uno naturaliter aliud re-

sultat, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

q. 77, a. 6, ad 3, De uitvloeiing van

de eigen bijkomstigheden uit het subjekt

gescbiedt niet door verandering, maar
dank sjj een natuurlijke voortkoming,

^poals namelijk op nattiurlijke wij^e

lets uit lets anders voortkomt. — Ema-
natio intellectualis, Verstandelijke

uitvloeiing. Emanatio simplex,
Enkelvoudige uitvloeiing.

EMANATIVUS : Uitvloeiing, met-
er 298.

EMBRYOLOGIA : Embryologie.

EMBRYONALIS : Kiemelijk.

EMINENTER
; Op alles over-

treffende wijzc, potters i, 125.

Overtreffenderwijs (Tgd FORMA-
LITER, Vormelijkerwijs).

EMINENTIA : Overtreffendhcid.

EMOLUMENTUM : Vergoeding
(recht).

EMOTIO : Ontroering, aandoening
(zielkunde).
EMPHYTEUSIS : Erfpacht (recht).
EMPIRICUS : Proefondervindelijk.

EMPIRISMUS : Empkisme.
EMPTIO : Aankoop, koop
(recht).

EMPTIO - VENDITIO : Aankoop
en verkoop.
ENERGIA : Kracht, arbeidsver-

mogen.
ENS : Zijnde, wezen. Ens sttmitur

ab actu essendi, sed nomen rei exprimit

quidditatem, sive essentiam entis, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q. i, a. i, c, Het woord « %ijnde »

geeft den ^ijnsakt te kennen; de naam
(i ding » echter drukt de watheid of
we^enheid van het we^en uit. — Ens
dividitur in decern praedicamcnta non

univoce, sicut genus in species, sed se-

cundum diversurn modum essendi, s.

THOMAS, COMMENT. IN III. PHYSIC.

lect. 5, n° 15, Het we-^en wordt in

tien hoofdbegrippen ingedeeld; hoewel

niet, skoals bij de indeeling van het ge-

slacht in sootten gescbiedt, op e'e'n^innige

wi/-^e, maar naar de verschitlende manie-

ren van %ijn. — Ens dividitur per
potentiam et actum, s. thomas, com-
ment, in III physic, lect. 1, n° 6,

Het we%en wordt in aanleg en daacl

ingedeeld. — Ens dividitur per contin-

gens et necessarium, s. thomas, sum.

c. gent, nr, 72, Het we\en wordt

in wisselvallig en nooa\akelijk inge-

deeld. — Ens non potest esse genus

alicuius, s. thomas, sum. theol. j,

q. 3, a. 5, c, Het %ijnde kan geen

geslacht uitmaken. — Ens non babel

rationem generis, s. thomas, sum. c.

gent, i, 25, We^en verwe^enkjkt niet

het begrip geslacht. — Non est ...

possibile neque ... unum ... esse genus

neque ... ens, aristoteles, ii mf.ta-

phys. c. 3; 998, b, 22, Het vyjnde

en het eene kunnengeengeslacht uitmaken.— Ens ... et unum et universaliter

maxime de omnibus praedicatur,

aristoteles, ix metaphys. c. 2,

1053, b, 20, Ein en we^en warden van
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alles in den meest algemeenen sjn

ge^egd. — Ens, elsi dicatur multipli-

citer, non tamen dicitur aequivoce, sed

per respectum ad unum, non quidem ad

unum, quod sit solum ratione unum, sed

quod est unum sicut una quaedam na-

tura, S. THOMAS, COMM. IN TV META-
PHYS., lect. i, Weyen wordt, 00k

al wordt het in velerlei %innen ge-^egd,

nooit op meer^innige manier gebruikt,

maar wel in verhouding tot lets eens,

dat niet alleen voor den geest, maar 00k

als de e'e'ne naluur een is.—Omne ens est

unum per suam essentiam, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 6, A. ;» ARG. I,

Elk ^ijnde is naar %ijn we^enheid een,

THEOL. SUM. I, 136. Ens
quod sit suum esse, non potest esse

nisi unum, s. thomas, sum. c. gent.
n, 15, Daar kan maar een wc~^en %ijn

dat %ijn %ijn is. — Ens praedicatur de

solo Deo essentialiter, eo quod esse

divinum est esse subsistens et absolu-

tUm, S. THOMAS, II QUEST. QUODLIB.

A. 3, c, We%en wordt in we^enlijken

v(in alleen van Godgeyegd; het goddelijk

we^en is namelijk op %ich %elfstaande

en volstrekt \ijn. — Necesse est dicere

omne ens quod quocumque modo est, a

Deo esse, s. thomas, sum. theol. i, q.

44, a. i,c, Elk wesfen, hoe het ook •%ij,

moet van God komen. — Quaedam
dicuntur entia, quia sunt via ad sub-

stantiam, sicut generationes et molus.

Alia autem entia dicuntur, quia sunt

corruptions substantiae, s. thomas,
comm. in iv metaphys. lf.ct. 1,

Sommige we-^ens heeten weyen omdat ^e,

%poals voortbrenging en beweging tot

de %elfstandigheid brengen; andere bee-

ten we^ens omdat %e de \elfstandigheid

te niet doen. — Alia ... dicuntur

entia vel esse, quia per se habent

esse sicut substantiae, quae principali-

ter et prius entia dicuntur. Alia vero,

quia sunt passiones sive proprietales

substantiae, sicut per se accidentia

uniuscuiusque substantiae, ibidem,

Sommige we-^ens heeten wc\en omdat ze
uit %ich vtflf ive^en hebben, ^poals de

%elfsfandigbeid die op de voornaamste

en eerste plaats komt als we^en; andere

echter heeten we-^en omdat %e eigen-

schappen %ijn van de yelfstandigbeid,

aldus de eigen bijkomstigheden van elke

sylfstandigbeid. — Et ens in quantum
ens habet quaedam propria, quae sunt

communia praedicata, s. thomas,
COMM. IN IV METAPHYS., LECT. 4,

Ook het ive^en beeft als we^en sommige
eigenschappen, die gemeenscbappelijke

ge^egden -%ijn. — Ens et res con-

vertimtur, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 48, a. 2, arg. 2, We^en en ding

^ijn ruilbaar. — Ens et verum con-

verluntur, s. thomas, comm. in r

PERIHERMEN. LECT. 3, N° 8, Wt-^ell

en waarbeid %ijn ruilbaar. — Unum
convertitur cum ente, S. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 6, A. 3, ARG. I,

Het eene is met het ^ijnde omkeerbaar.— Inter ista quattuor prima (ens,

unum, verum, bonum) maxime primum
est ens, s. thomas, QU. disp. de
potentia q. 9, a. 7, ad 6, Onder

de pier eerste begrippen %ijnde, een,

waar en goed, komt %ijnde op de aller-

eerste plaats. — Ens et unum aliqtia-

liter idem significant, s. thomas,
COMM. IN X METAPHYS. LECT. 3,

We^en en een geven eenigs^ins het-

^elfde te kennen. — Ens et unum sunt

idem subiecto, differunt tantum sola

ratione, s. thomas, comment, in

x metaphys. lect. 3, We%en en een

%i/n wat bun subjekt betreft, bet^elfde;

alleen naar bun begrip verschillen

!(e. — Ex eodem ... habet aliquid quod

sit ens et quod sit unum, s. thomas,
1 quest, quodlib., a. 2, c, Lets beeft

aan het^elfde te danken dat het we^en
is en dat het e'en is. — Cum unum sit

ens indivisum, ad hoc quod aliquid sit

maxime unum, oportet quod sit et ma-
xime ens et maxime indivisum, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. II, A. 4, C,
Aangesjen het eene een onverdeeld ^ijnde

is, moet lets, om in de hoogste male een

te %ijn, in de hoogste mate een sjjnde ^ijn

en in de hoogste mate onverdeeld, the-
ol. sum. 1, 235. — Nulla ... differentia

posset inveniri, quae esset extra ens, quia
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non — ens non potest esse differentia,
j

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 5, 1

c, Er is geen etikel verscbil dat buiten
j

bet ^ijnde zou vallen; bet niet-^ijnde

kan immers bet verscbil niet geven, the-
ol. sum. 1, 77. — Enti nonpotest addi

aliquid quasi extranea natura, per mo-
dum quo differentia additur generi vel

accidens subiecto, quia quaelibet natura

essentia/iter est ens, s. thomas, quest.
DTSP. DF. VERITATE Q. I, A. I, C,
Aan bet we\en kan niets, %ooals bet

soortelijk verscbil aan bet geslacht of de

bijkomstigheid aan bet subjekt, als een

vreemde natuur warden toegevoegd; elke

natuur is immers van we^en uit we^en.— Secundum hoc aliqua dicuntur addere

supra ens, in quantum exprimunt ipsius

modum, qui nomine ipsius entis non

exprimitur, s. thomas, qu. disp. de I

VERITATE Q. I, A. I, C, JltS VOegt,

yooals we %eggen, aan bet we^en lets toe,

in ^pover bet de wij^e van %ijn van bet

wet^en die door bet woora « we^en »

niet wordt uitgedrukl, te kemtengeeft.—
Quidquid potest habere rationem entis,

continelur sub possibilibtis absolutis,

respectu quorum Deusdicituromnipotens,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 25, A.

3, c, Alles wat onder bet begrip \ijnde

kan vallen valt oak onder bet volstrekt-

mogelijke, met betrekking waartoe God
alvermogend wordt genoemd, theol.
sum. 1, 698. — Totum et partes non

intelleguntur nisi inlellecto ente, s. tho-
mas, comment, in iv metaphys.
lect. 6, Het geheel en de deelen kunnen

alleen begrepen worden, wanneer het

we^en begrepen is. — Nihil ... op-

ponitur rationi entis nisi non ens,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 25,

a. 3, c, Aan het %ijnde is alleen het

niet-^ijnde tegengesteld. — Entia non

sunt multiplicanda sine necessitate, De
we^ens dienen niet noodeloos vermenig-

vuldigd. — Ens a se, Uit zich zelf

zijnde wezen. Ens ab alio, Niet uit

zich zelf zijnde wezen. Ens abso-
lution, Volstrekt wezen, quaad-
vliet 1, 5. Ens accidentale, Ge-
vallijk wezen. Ens actu, Daadwerke-

|

lijk wezen. Ens actu et ens potentia sunt

idem non ratione formali sed realiter,

Het daadwerkelijke we^en en het we^en

in aanleg %ijn niet vormelijkerwij^e, wel

echler naar de %aak bescbouwd een en

het^elfde. — Ens actuale, Daadwer-
kelijk wezen. Ens completum,Vol-
komen wezen. Ens contingens,

Wisselvallig wezen. Ens creatum,
Geschapen wezen. Ens divinum,
Goddelijk wezen. Ens immobile,
Onbewegelijk wezen. Ens imper-
fectum, Onvolmaakt wezen. Ens
in actu simpliciter, Onvoorwaar-
delijk daadwerkelijk wezen. Ens
finitum, Eindig wezen. Ens im-
materiale, Onstoffelijk wezen. Ens
in actu, Daadwerkelijk wezen. Ex
duobus entibus in actu non fit unum
per se, Uit twee daadwerkelijke ive^ens

wordt niets dat uit %icb sylf een is. —
Ens in potentia, Wezen in aanleg,

mogelijk wezen. Sicut ens in potentia

non est ens simpliciter, sed secundum

quid, ita non est unum simpliciter, sed

secundum quid, s. thomas, comment,
in 11 de anima lect. i, Zooals het

we^en in aanleg niet onvoorwaardeli/k,

maar in een bepaald op^icbt we^en is,

t(po ook is het niet onvoorwaardeli/k

maar in een bepaald opzicht een. —
Ens in potentia secundum quid.
In een bepaald opzicht mogelijk
wezen. Ens in potentia simplici-

ter, Onvoorwaardelijk mogelijk
wezen. Ens incompletum, Onvol-
komen wezen. Ens increatum, On-
geschapen wezen. Ens infinitum,

Oneindig wezen. Ens materiale,

Stoffelijk wezen. Ens naturae, Na-
tuurding, natuurwezen. Ens est

duplex, ens scilicet rationis et ens natu-

rae, S. THOMAS, COMMENT. IN IV ME-
TAPHYS. lect. 4, Het we?en is fwee-

voudig, gedachteding namelijk en natuur-

ding. — Omnia entia naturae sub con-

sideralione rationis cadunt, s. thomas,
COMMENT. IN IV METAPHYS. LECT. 4,

Alle natuurwe^ens vallen onder de be-

schouwing der rede. — Ens naturale,

Natuurding, natuurwezen. Ens par-
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ticulare, Afzonderlijk wezen. Ens
per accidens, Het niet op zich zelf

zijnde. Ens per aliud, Dank zij een
ander zijnde wezen. Ens per parti-

cipationem, Door dcclachtigheid

zijnde wezen. Ens per se, Het
zijnde op zich zelf. Dicitur ens per se

ex hoc quod non est in alio, s.

THOMAS, SUM. C. GENT. I, 25,

Zijnde op %icb v>elf wordt lets ge-

noemd dat niet in een ander is. —
Ens perfectum, Volmaakt wezen.

Ens positivum, Stellig wezen. Ens
possibile, Mogelijk wezen. Ens
praedicamentale, Hoofdbegrippc-
lijk wezen. Ens primum, Eerste

wezen. Omne ... ens, quocumque modo
sit, oportet quod derivetur a prima
ente, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 79, A. 2, c, Elk we^en, van welken

aard het ook -^ij, kan niet anders of het

moet van het eerste we^en voortkomen.
— Ens rationis, Gedachteding, be-

gripsding, vcrstandsding. Ens est

duplex, ens scilicet rationis et ens na-

turae, S. THOMAS, COMMENT. IN IV

metaphys. lect. 4, Het we%en is twee-

voudig, gedachteding namelijk en natuur-

ding.—Ens rationis est aliquodpraecise

habens esse in intellectu consideranle,

SCOTUS, QU. QUODLIB., Q. 3, A. I, Het
gedachteding is lets afyonderlijks dat

in den beschouwenden geest aan^ijn heeft.— Ens rationis dicitur proprie de Wis
intentionibus, quas ratio adinvenit in

rebus consideratis, sicut inlentio generis,

speciei et similium, s. thomas, com-
ment, in iv metaphys. lect. 4, Ge-

dachteding noemenweeigenlijkdiekengron-

den waarnaar de rede de beschouwde din-

gen kent, ^poals geslacht, soort en andere

dergelijke. — Ens rationis est proprie

subiectum Logicae, S. thomas, com-
ment, in iv metaphys., lect. 4, Het
gedachteding is eigenlijk het onderwerp

van de Denkleer. — Ens rationis ac-

tuate, Daadwerkelijk gedachteding.

Ens rationis cum fundamento in

re, Gedachteding met zaaklijken

ondergrond. Ens rationis logicum,
Dcnkkundig gedachteding. Ens ra-

tionis possibile, Mogelijk gedach-
teding. Ens rationis sine funda-
mento in re, Gedachteding zonder
zaaklijken ondergrond. Ens reale,
Zaaklijk wezen, wetkelijk wezen.
Ens reale actuale, Daadwerkelijk
zaaklijk wezen. Ens reale possi-
bile, Mogelijk zaaklijk wezen. Ens
secundum quid, In een bepaald
opzicht zijnde wezen. Omnia ...

alia genera a substantia sunt entia

secundum quid et per substantiam,

S. THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
lect. i, Alle geslachten, behalve dat
der %elfstandigheid, %ijn wezen in een

bepaald opzicht en dank ^ij de %elf-

standigheid. — Ens signatum, Be-
paald wezen, beteekend wezen. Ens
simplex, Enkelvoudig wezen. Ens
simpliciter, Het zijnde zonder
nicer. Ens subsistens, Op zich
zelf staande wezen. Ens successi-
vum, Vloeiend wezen,opeenvolgend
wezen. Ens supremum, Opper-
wezen. Ens tale, Zulkdanig wezen.
Ens transcendens, Bovenhoofdbe-
grippclijk wezen, bovenkategorisch
wezen. Ens universale, Het alge-

meen zijnde. Ens ut ens, Het wezen
als zoodanig.
ENTELECHIA : Zelfstandigc
vorm (ztelkunde).
ENTHYMEMA : Onvollcdige
sluitrede (denkleer).
ENTITAS : Wezenlijkheid, wezend-
heid, wezen. Entitas instrumen-
taria, Werktuigelijke wczendhcid.
Entitas vialis, Voorbijgaandc wc-
zendheid.

ENTITATIVE : Wezendlijk.
ENTITATIVUS : Wezendlijk,
MEYER 267.

ENTROPIA : Evenwicht der krach-
ten (cosmologie).
ENUNTIABILE : Het zegbarc.
Enuntiabile necessarium, Het
noodzakelijk zegbare. Enuntiabi-
le possibile, Het niet noodzakelijk
zegbare.

ENUNTIABILIS : Zegbaar.
ENUNTIARE : Zeggen, uitzeggen.
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enuntiatio

Si aliquis enunliet de subiecto universal!
'

universaliter, id est secundum continen-

tiam suae universalitatis, quoniam est,

id est affirmative, aut non est, id est

negative, erunt contrariae emmtiationes,

S. THOMAS, COMM. IN I PERIHERMEN.
lect. 10, n° 1 8, Wanneer iemand
van een algemeen subjekt in algemeenen

yin, dit is naar yijn algemecnsten

inboud, iets bevestigt en lets ontkent,

dan hebben we twee tegenstrijdige

yeggingen. — Cum enuntiatur aliquid

esse vel non esse secundum congruen-

tiam rei, est oratio vera, s. thomas,
COMMENT. IN I PERIHERM. LECT. 9,

n° 2, Wanneer, overeenkomsti& de wer-

kelijke toedracht, geyegd wordt dat

iets is of niet is, dan is die rede ivaar.

ENUNTIATIO : Zegging. Enun-
tiatio constituitur ex subiecto et prae-

dkatO, S. THOMAS, COMM. IN I PERI-

HERMEN. lect. 9, n° 8, De pegging

bestaat uit onderwerp en geyegde. —
Enuntiatio est oratio, in qua verum vel

falsum est, s. thomas, comm. in i

PERIHERMEN. LECT. 7, N° 2, De peg-

ging is een rede die waarheid of onwaar-

heid spreekt. — Enuntiatio dupliciter

formatur, uno quidem modo ex nomine

et verbo, absque aliquo apposito, itt cum
dicitur « homo est », alio modo, quando

aliquid tertium adiacet, ut cum dicitur

« homo est albus », s. thomas, comm.
IN II ANAL. POSTER. LECT. I, N° 3,

'/egging geschiedt op twee manieren,

vooreerst met behulp van naamwoord en

werkwoord, yonder dat er iets anders

wordt aan toegevoegd, ypo bij voorbeeld

wanneer geyegd wordt « de mensch is »;

verder mede met behulp van een derde

gegeven, ypoals wanneer geyegd wordt

« de mensch is wit ». — Enuntiatio
aequipollcns, Gelijkwaardige zeg-

f

ging. Enuntiatio affirmans, Bc-
vcstigende zegging. Enuntiatio ca-
tegorica, Onvoorwaardclijkc zeg-
ging. Enuntiatio composita, Sa-

mengesteklc zegging. Enuntiatio
condicionalis, Voorwaardelijke

zegging. Enuntiatio contradicto-

ria, Tegensprakelijke zegging.

Enuntiatio contraria, Tegenstrij-

dige zegging. Enuntiatio copula-
tiva, Koppelende zegging. Enuntia-

tio de futuro, Zegging omtrent de

toekomst. Enuntiatio de praesenti,

Zegging omtrent het heden. Enun-
tiatio de praeterito, Zegging om-
trent het verleden. Enuntiatio dis-

iunctiva, Schcidende zegging. E-
nuntiatio exterior, Naar buiten

waarneembare zegging. Enuntiatio
hypothetica, Voonvaardelijke zeg-

ging. Enuntiatio indefinita, On-
bepaalde zegging. Enuntiatio in-

finita, Oneindige zegging. Enun-
tiatio negans, Ontkennendc zeg-

ging. Enuntiatio particularis, Af-
zonderlijke zegging. Subiectum par-

ticularis enuntiationis est universale par-

ticulariter sumptum, non pro aliquo

determinato singulari, sed indeterminate

pro quocumque, s. thomas, comment.
IN I PERTHERM. LECT. II, N" 2, Het
onderwerp van een afyonderlijke pegging

is het algemeene afyonderlijk, hoewelnict

als een bepaalde eenling beschouwd, maar
het algemeene dat in onbepaalden yin van
alles geldt. — Enuntiatio privativa,

Ontslentenis uitdrukkende zegging.

Enuntiatio tcstrictiva, Bepeikende
zegging. Enuntiatio simplex, En-
kelvoudige zegging. Enuntiatio
singularis, Eenlingelijke zegging.

Enuntiatio specificativa, Soortbe-

palende zegging. Enuntiatio sub-

contraria, Schijnbaar tegenstrijdige

zegging. Enuntiatio transposita,

Omgezette zegging. Enuntiatio

una, Enkclvoudige zegging. Enun-

tiatio una est, quae unum de uno significat,

S. THOMAS, COMMENT. IN I PERIHER-

MEN., lect. 9, n° 8, Enkelvoudige peg-

ging is degene die omtrent een enkel weyen

een enkel begrip te kennen geeft. — Ad
hoc quod sit enuntiatio una, requiritur

identitas rei, s. thomas, comment, in
I PERIHERMEN. LECT. 9, N° 8, Opdat
de pegging enkelvoudig yij moet dat

waarom het haar te doen is eenyelvig yijn.

— Enuntiatio una absolute, Vol-
strekt cnkelvoudige zegging. Enun-
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tiatio dicitur vel una absolute, scilicet

quae unum significant, veluna secundum

quid, scilicet quae est coniunctione una, s.

THOMAS, COMM. IN I PERIHERMEN.

lect. 8, n° 13, De pegging is in vol-

strekten yin enkelvoudig wanneer ye

maar een enkel iets te kennengeeft; in een

bepaald opyicht integendeel is ye enkelvou-

dig wanneer wat ye te kennen geeft alleen

door samenvoeging een is. — Enuntia-

tio una coniunctione, Door samen-

voeging cnkelvoudige zegging.

Enuntiatio una secundum quid,

In een bepaald opzicht cnkelvoudige

zegging. Enuntiatio universalis,

Algemeene zegging.

ENUNTIATIVUS : Zeggend.

EPICHIA : Billijkheid, milder yer-

klaring van de wet. Qttaedam virtus

quae vacatur a Phi/osopho epieikia (est

ilia) per quam homo, praetermissa lege,

legislatoris intentionem sequitur, s. tho-

mas, COMMENT. IN III SENTENT. D. 37,

a. 4, c, De deugd welke de Wijsgeer

epieikia noemt is een deugd waardoor

de mensch met veronachtyaming van de

wet het opyet van den wetgever nakomt.

— Ipse habitus qui dicitur epichia, est

quaedam species iustitiae et non est

alius habitus a iustitia legali, s. tho-
mas, COMMENT. IN V ETHIC. NIC.

lect. 16, De hebbelijkheid, welke we

billijkheid noemen, is een ondersoort van

de rechtvaardigheid, ye verschilt namelijk

als hebbelijkheid niet van de wettelijke

rechtvaardigheid.

EPICHIREMA : Oorzakelijke sluit-

redc (denkleer).
EPISCOPATUS : Bisschoppelijke

waardigheid.
EPISTEMOLOGIA : Kennisleer,

oordeelkunde.
ERRONEE: Dwalenderwijze, bey-

sens, algemeene zielkunde 11,

277, verkeerdelijk.

ERRONEUS : Dwalend, verkeerd.

ERROR : Dwaling, dwaalleer. Er-
ror accidentalis, Bijkomende dwa-

ling. Error antecedens, Voorafgaan-

de dwaling (recht). Error circa ip-

sam personam, Dwaling omtrent

den persoon (huwelij k). Error circa

ipsam substantiam, Dwaling om-
trent de zelfstandigheid (recht).

Error circa solas obligationcs ma-
trimonii, Dwaling omtrent de hu-
welijksplichten. Error circa solas

qualitates personae, Dwaling om-
trent de hoedanigheden van den
persoon (huwelij k). Error conco-
mitans, Begeleidende dwaling. Er-
ror facti, Dwaling omtrent de feite-

lijke omstandigheden. Error invin-

cibilis, Onontkombare dwaling.

Error involuntarius, Onwillijke

dwaling. Error iuris, Dwaling om-
trent de beginsclen. Error mere
negativus, Gewone dwaling door

onvolledigheid. Error negativus,

Dwaling door onvolledigheid. Er-

ror positivus, Stellige dwaling.

Error privativus, Ongewone dwa-
ling door onvolledigheid. Error
substantialis, Dwaling omtrent de

zelfstandigheid. Error vincibilis,

Ontkombare dwaling. Error volun-
tarius, Willijke dwaling.

ESSE : Zijn, aanzijn. In iis, quae pos-

sunt esse et non esse, prius est non esse

quam esse, s. thomas, comment, in i

PERIHERMEN., LECT. I, N° IO, Onder

weyens die kunnen yijn en niet yijn gaat

het niet— yijn het yijn vooraf.— Incon-

veniens est aliquid esse propter villus se,

Het gaat niet aan dat iets om iets min-

der voortreffelijks you yijn.— Unius non

est nisi unum esse, s. thomas, com-
ment, in III sentent. d. 6, Q. 2,

art. 2, sed. c 3, EJn weyen, een yijn.—
Impossibile est, quod unius rei non sit

unum esse, s. thomas, sum. theol.
hi, q. 17, A. 2, c, Van een ding is er

niet meer dan een yijn mogelijk, theol.
sum. xx, 527. — Omnia alia a Deo
non (sunt) suum esse, sed (participant)

esse, s. thomas, sum. theol. 1, q. 44,
A. 1, C.j Alles buiten God is niet yelf

yijn yijn, maar heeft deel aan het yijn.— Esse consequitur formam, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 9, A. 2, C,
Het aanyijn volgt op den vorm. — Illud

quod est maxime formale omnium,
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estipsum esse, s. THOMAS, sum. theol.
I

1, q. 7, a. i, c, Onckr alle begrippen

is het rijn het meest vormelijke. — Esse
non convenitformae tanlum, nec materiae

tantum, . sed composite, s. thomas,
sum. c. gent, ii, 43, Het z'J» gaat
alken op den vorm noch alken op de
stof, maar welop het samenstel terug.—
In solo ... prima essendi principio, quod
est essentia/iter ens, ipsum esse et

quidditas eius est mum et idem; in

omnibus autem aliis, quae sunt entia

per participationem
, oportet quod sit

aliud esse et quidditas entis, s. THOMAS,
COMM. IN II ANAL. POST. LECT. 6, N°
3, A.lleen bij het eerste beginsel van
het %ijn dal van we^enheid uit weaken is,

irijn het \ijn en de watheid 6in en het-

^elfde; bij alle andere we^ens die door
deelneming we^en sjjn kan het niet

anders of irijn en watheid moeten ver-

schillen. — Hoc ... ipsum quod est

esse, non est substantia vel essentia

alicuius rei in genere exsistentis,

S. THOMAS, COMM. IN II ANAL. POST.
lect. 6, n° 4, Dat mat we irijn noemen
is niet de ^elfstandigheid of de we^en-
heid van ten wes>en dat in een geslacht.

thuishoort. — Ipsum esse est actus

ultimus, qui participabilis est ab om-
nibus, ipsum autem nihil participat,

S. THOMAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 6,

ad 2, Het rijn %tlf is de laalste akt
waaraan alles kan deelhebben, die t^elf

echter aan niets deelachtig wordt. —
Esse cuiuslibet rei consistit in indivi-

sione, s. thomas, sum. theol. i, q.

ii, A. i, c, Het irijn van ieder ding

bestaat in de onverdeeldheid, theol.
sum. i, 222. — Ipsum ... esse nihil

aliudpraeter se habet admixtum, boe-
thius, de hebdomadibus, Het frijn

•%elf kan niets bijkomstigs hebben. —
Unumquodque quale est, talia operatur,
s. thomas, sum. theol. i-ii, q. 55, a.

2, ad 1, Zooals men is, %oo werkt men,
terburg 22. — Idem est principium
essendi et operandi, s. bonaventura,
COMM. IN I SENTENT., D. 5, P. 2,

a. 1, q. 3, ad arg. 3, Zijn en handelen
gaan op een %elfde beginsel terug. —

Similiter unumquodque habet esse et

operationem, s. thomas, sum. theol.

h Q- 75> A - 3> c-> %jjf* en handelen

heeft een we^en steeds op gelijke wij%e.— Esse significat veritatem rei, s. tho-
mas, COMM. IN V METAPHYS., LECT. 9,

Het irijn geeft de waarheid van een

we%en te kennen. — Eadem ... sunt

principia esse rei et veritatis ipsius,

S. THOMAS, COMM. IN I ANAL. POST.,

lect. 4, n° 5, De^elfde beginselen

beheerschen irijn en waarheid van
lets. — Ipsum ... esse est communis-
simus effectus primus et intimior omni-

bus aliis effectibus, s. thomas, quaest.
DISPUT. DE 1'OTENTIA Q. 3, A. 7, C,
Het irijn is het algemeenste, eerste en

diepste uitwerksel onder alle uitwerk-

selen. — Est ... esse proprius effectus

primi agentis, scilicet Dei, et omnia
quae dant esse, hoc habent in quan-

tum agunt in virtute Dei, s. tho-
mas, SUM. C. GENT. Ill, 66, Het
irijn is het uitwerksel eigen aan den

eersten bewerker, dit is aan God en

alles wat irijn schenkt doet ^idks alleen

in ^pover het door de kracht van God
handelt. — Esse ... cuiuslibet rei, quod
habet in se ipsa, est (ex essentia) Dei
exemplariter deductum, s. thomas,
sum. c gent. 1, 66, Het irijn van

elk we^en dat het in irich v>elf draagt,

komt van Gods ive-^enheid als van irijn

oerbeeld voort. — Nulla res habet

poteslatem supra suurn esse, s. thomas,
QUAEST. DISPUT. DE POTENTIA Q. 6,

A. 7, ad 4, Geen enkel we%en beheerscht

irijn eigen aamrijn. — XJnumquodque

naturaliter, suo modo esse desiderat,

Alles begeert van aard uit op irijn manier

te irijn. — Ilia solum possibile est esse

aut fieri, ... quibus positis non sequitur

aliquid impossibile, s. thomas, comm.
in ix metaphys., lect. 3, Alleen
die dingen kunnen irijn of warden na
welker verwe^enlijking niets onmogelijks

volgt. — Esse est absolute melius qitam
non esse, Het is onvoorwaardelijk beter

te irijn dan niet te irijn. — Non (con-

tingif) idem esse et non esse, s. tho-
mas, COMM. IK I POSTER. ANALYT.

esse — in — esse

lect. 19, n° 3, Hef%elfde kan niet irijn

en niet irijn. — Omne necesse (est) esse

vel non esse, s. thomas, comment,
in 1 perihermeneias, lect. 13, n° 8,

Alles kan niet anders of het \al irijn of

niet irijn. — Esse a se, Zijn uit zich

zelf (Tgd Esse ab alio, Dank zij

een ander zijn). Esse ab alio, Dank
zij een ander zijn (Tgd Esse a se,

Uit zich zelf zijn). Esse absolute,

Zijn zonder meer. Illud ... quod est

proprius effectus Dei creantis, est illud

quod praesupponitur omnibus aliis, sci-

licet esse absolute, s. thomas, sum.

theol. i, Q. 45, A. 5, c, Dat wat
het eigen uitwerksel is van den schep-

penden God wordt door al het andere

geondersteld, het irijn -ponder meer na-

melijk. — Esse absolutum, Afzon-
derlijk zijn (Tgd Esse concretum,
Vereenigd zijn). Esse accidentale,

Bijkomstig zijn (Tgd Esse sub-
stantiate, Zelfstandig zijn). Esse
accidentis, Bijkomstig zijn (Tgd
Esse substantiate, Zelfstandig zijn).

Esse actu, Daadwerkclijk zijn

(Tgd Esse in potentia, Zijn in aan-

leg). Esse actu extrinsecum, Uiter-

lijk daadwerkclijk zijn. Esse actu-

ate, Daadwerkelijk zijn (Tgd Esse
in potentia. In aanleg zijn). Esse
analogum, Deelsgelijkena zijn.

Esse animatum, Gezield zijn. Esse
causale, Oorzakelijk zijn. Esse
commune, Gemeenschappelijk zijn

(Tgd Esse proprium, Eigen zijn).

Esse completum, Volkomen zijn

(Tgd Esse incompletum, Onvol-
komenzijn). Esse concretum, Ver-

eenigd zijn (Tgd Esse absolutum,
Afzonderlijk zijn). Esse corporale,

Lichamelijk zijn (Tgd Esse spiritu-

al, Geestelijk zijn). Esse corrupti-

bile.Vergankelijk zijn (Tgd Esse in-

corruptibile, Onvergankelijk zijn).

Esse creatum, Geschapen zijn (Tgd
Esse increatum, Ongeschapenzijn).
Esse discfetum, Afzonderlijk zijn

(Tgd Esse unitum, Vereenigd zijn).

Esse distinctum, Bepaald zijn

(Tgd Esse indistinctum, Onbe-

paald zijn). Esse divinum, Godde-
lijk zijn (Tgd Esse creatum, Gescha-
pen zijn). Esse eminentiale, Over-
treffend zijn. Esse essentiale, Wc-
zenlijk zijn. Esse essentialiter,

Wezenlijk zijn. Esse exemplare,
Oerbeeldelijk zijn. Esse finitum,
Eindig zijn (Tgd Esse infinitum,
Oneindig zijn). Esse fluens,

Vloeicnd zijn. Esse formale, Vor-
melijk zijn. Esse genericum, Ge-
slachtelijk zijn. Esse immateriale,
OnstofTelijk zijn (Tgd Esse mate-
riale, Stoffelijk zijn). Oportet ... esse

diversum gradum ... esse immalerialis.

Unus enim gradus est, secundum quod in

anima sunt res sinepropriis materiis sed

tamen secundum singularitatem et con-

diciones individuates, quae consequuntur

materiam ; et iste est gradus sensus, qui

est susceptivus specierum individualium

sine materia; sed tamen in organo cor-

porali. Altior autem et perfectissimus

immaterialitatis gradus est intellectus

qui recipit species omnino a materia

et condicionibus materiae abstractas, et

absque organo corporali, s. thomas,
QUAEST. DISPUT. DE ANIMA A. 1 3, C,
Daar irijn verschillende graden van on-

stoffelijk irijn. Een eerste graad is pon-

der eigen stof, hoewel vereenlingd en met
alle eenlingseigenschappen die op de stof

volgen, in de ajel aamvevng te sri/s; dat

is namelijk het onstoffelijk ifflft der

irintuigen die de eenlingelijke kenbeel-

den ponder stof hoewel in een licha-

melijk orgaan opnemen. Een hooger en

volmaakter graad van onstojfelijkheid is

die van het verstand dat de kenbeelden

eerst wanneer xe volkomen van de stof

en van de eigenschappen der stof ontdaan

irijn opneemt en wel ponder toedoen

van eenig lichamelijk orgaan. — Esse
impcrfectum, Onvolmaakt zijn

(Tgd Esse perfectum, Volmaakt
zijn). Esse in actu, Metterdaad zijn

(Tgd Esse in potentia, In aanleg
zijn). Agere sequitur ad esse in actu, s.

THOMAS, SUM. C GENT. Ill, 69, Het
handelen volgt op het metterdaad irijn.— Esse in alio, Niet op zich zelf
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staandc zijn. Omne quod est in altera,

est in eo secundum modum eius, in quo

est, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 14,

a. 5, c, Alles wat in sen ander is is er

naar den aarder van, theol. sum. i, 3 8 1

.

— Esse in potentia, In aanleg zijn

(Tgd Esse in actu, Metterdaad zijn).

Esse incompletum, Onvolkomen
zijn (Tgd Esse completum, Volko-

menzijn). Esse incormptibile, On-
vergankelijk zijn (Tgd Esse cor-

ruptibile, Vergankelijk zijn). Esse
indistinctum, Onverdeeld zijn (Tgd
Esse distinctum, Bepaald zijn).

Esse individuale, Eenlingelijk zijn,

verecnlingd zijn. Esse infinitum,

Oneindig zijn (Tgd Esse finitum,

Eindig zijn). Esse intellectuale,

Vetstandclijk zijn (Tgd Esse sen-

sibile, Zintuigelijk zijn). Esse intel-

legibUe, Verstandelijk zijn (Tgd
Esse sensibile, Zintuigelijk zijn).

Hoc est esse actu in genere intel-

legibilium quod est esse intellegibik,

S. THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.,

LECT. 8, Onder verstandelijke we^ens

is metterdaad te %ijn het %elfde ah
verstandelijk te ^ijn. — Esse inten-

tionale, Begrippelijk zijn. Esse li-

mitatum, Bepcrkt zijn. Esse locale,

Ruimtelijk zijn. Esse materiale,

Stoffelijk zijn (Tgd Esse imma-
teriale, OnstofFelijk zijn). Esse na-

turae, Natuurlijkzijn. Esse natura-

le, Natuurlijk zijn. Esse obiecti-

vum, Voorwerpelijk zijn. Esse
partiale, Gedeeltelijk zijn. Esse
participative, Zijn door deelncming

(Tgd Esse per se, Uit zich zelf zijn).

Esse participatum, Medegedeeld

zijn, janssens, god als schepper,

79 (Tgd Esse per se, Uit zich zelf

zijn).Esse particulare, Afzondcrlijk

zijn. Esse per accidens, Door
een ander zijn (Tgd Esse per se,

Uit zich zelf zijn). Esse per par-

ticipationcm, Zijn door deelne-

ming (Tgd Esse per se, Uit zich

zelf zijn)'. Esse per se, Uit zich

zelf zijn (Tgd Esse per accidens,

Door een ander zijn). Esse perfec-

tum, Volmaakt zijn (Tgd Esse
imperfectum, Onvolrnaakt zijn).

Esse permanens, Blijvend zijn.

Esse perpetuum, Immer dutend

zijn. Esse personale, Persoonlijk

zijn. Esse possibile, Mogelijk zijn.

Esse primitivum, Oerzijn. Esse

primum, Eerste zijn. Esse princi-

pale, Voornaamste zijn. Esse pro-

prium, Eigen zijn. Esse psychi-

cum, Ziellijk zijn, ps\xhisch zijn.

Esse purum, Louter zijn. Esse
reale, Zaaklijk zijn. Esse rei, Zaak-

lijk zijn. Esse secundum, Tweede
zijn, schepsellijk zijn. Esse sensi-

bile, Zintuigelijk zijn. Esse secun-

dum quid, Het zijn in een bepaald

opzicht. Esse separatum, Afzon-

derliik zijn. Esse simplex, Enkel-

voudig zijn. Esse simpliciter, Zijn

zonder meer, janssens, de heer-

T.IJKHEDEN VAN HET GODDELIJK
moederschap, 89. Esse specifi-

cum, Soortelijk zijn. Esse specificum

unius rei est distinctum ab esse speci-

fic alterius rei, s. thomas, quaest.

DISPUT. DE VE1UTATE Q. 2, A. 2, C,
Het soortelijk %ijn van een we^en is

onderscheiden van het soortelijk ^ijn van

een ander we\en. — Esse spirituale,

Geestelijk zijn (Tgd Esse corpo-

rate, Lichamelijk zijn). Esse sub-

sistens, Op zich zelf staandc zijn

(Tgd Esse in alio, Het zijn in een

ander). Esse subsistens non potest esse

nisi unum, s. thomas, sum. theol. i,

q. 44, A. i, c, Het op lich %elf

staande ^ijn Man maar een Z}jn. —
Esse substantiae, Zelfstandig zijn.

Esse substantiale, Zelfstandig zijn.

Ubi est aliud esse substantiale, est alia

res,Zoodra bet zelfstandig v>ijn niet meer

bet %elfde is, $A er twee we^ens. —
Esse superadditum, Tocgevoegd
zijn. Esse tale, Zulkdanig zijn.

Esse transcendens, Overtreffcnd

zijn. Esse transiens, Voorbijgaand
zijn. Esse ultimum, Laatste zijn.

Esse universale, Algemeen zijn.

Esse virtuale, Kiemelijk zijn.

ESSENTIA : Wezenhcid. Essentia

essentia — 113 — ethica.

proprie est id, quod significatur per
j

definitionem, s. thomas, summ. theol.
I, q. 29, a. 2, ad 3, De wezenheid

is eigenlijk dat wat door de bepaling

wordt te kennen gegeven. — Kedire

ad essentiam suam nihil aliud est

quam rem subsistere in seipsa, S. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 1 4, A. 2, AD I,

Naar %ijn wezenheid terug te keeren

beteekent dat lets op ^ich %elf staat.— Essentiae rerum sunt aeter-

nae, et immutabiles, De wezenheid der

dingen is eeuwig en onveranderlijk. —
Essentiae rerum sunt indivisibiles, De
wezenheid der dingen is onverdeelbaar.— Quod per essentiam dicitur, est

causa omnium quae per participationem

dicuntur, s. thomas, sum. c. gent.
ri, 15, Wat van wezenheid uit

is is oor^aak van al wat door deelheb-

bing is. — Non omne quod accidit

alicui praeter rationem speciei est de-

lerminalivum essentiae ipsius ut opor-

teat illud poni in ratione eius, s. tho-
mas, 11 quaest. quodlib. a. 4,

AD 2, Niet alles wat lets buiten 53m
soortelijken aard aandoet bepaalt mede

^ijn wezenheid met dit gevolg dat het in

de bepaling van laatstgenoemde ^pu thuis-
;

hooren. — Quamvis ... genus signified

totarn essentiamspeciei,non tamenoportet

ut diversarum specierum, quorum est

idem genus sit una essentia, s. thomas,
DE EKTE ET ESSENTIA C. 3, Hoewel
het geslacht de heele wezenhcid der soort

te kennen geeft, toch hebben verschillende

soorten van een %elfde geslacht daarom
niet een^elfde wezenheid. — Ratio gene-

ris vet speciei vet differentiae convenit

essentiae secundum quod significat per
modum totius, ut in nomine hominis vel

animalis prout implicite et indistincte

continet totum hoc quod in individuo est,

S. THOMAS, DE ENTE ET ESSENTIA
C. 4, De begrippen geslacht, soort en

soortelijk verschil komen de wezenheid
toe in ^pover %e een geheel te kennen

geven, %ooa/s met namen als « mensch »

en « dier » het geval is; aldus omvat
namelijk de wezenheid onuitgedrukt en

onbepaald al wat in een enkeling voor-

kamt. — Essentia communis, Ge-
mecnschappelijkc wezenheid. Es-
sentia completa, Volledige wezen-
heid. Essentia divina, Goddelijke
wezenheid. Divina ... essentia est

omnium similitude, s. thomas, sum. c.

gent. 1, 57, De goddelijke wezenheid
is het oerbeeld van alle we^ens. —
Potest ... cognosci {essentia divina) non
solum secundum quod in se est, sed se-

cundum quod est participabilis secundum
aliquem modum similitudinis a crea-

turis, s. thomas, sum. theol. 1,

Q. 15, a. 2, c, Gods we%en is niet

alleen kenbaar t^ooals het is, op %ich

KeV genomen, maar ook %ooals het

volgens een \ekere gelijkenis aan de

schepselen kan medegedeeld worden,

theol. sum. i, 443. — Ubicumque est

virtus divina, est essentia divina, s. tho-
mas, QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3, A.

7, c, Waar ook de goddelijke kracht

%icb voordoet is ook de goddelijke wezen-

heid. — Unaquaeque ... creatura habet

propriam speciem secundum quod aliquo

modo participat divinae essentiae simili-

tudinem, s. thomas, sum. theol. i, q.

15, a. 2, c, Ieder schepsel heeft ^ijn

eigen aard, in %oover bet door deelhebben

op een of andere manier gelijkvormig

wordt met het goddelijk we%en, theol.
sum. i, 443.— Essentia finita, Ein-
dige wezenheid. Essentia individu-
als, Eenlingclijke wezenheid.
Essentia infinita, Oneindigc we-
zenheid. Essentia metaphysica,
Metaphysische wezenheid. Essentia
physica, Physische wezenheid. Es-
sentia propria, Eigen wezenheid.
Essentia simplex, Enkelvoudige
wezenheid. Essentia specifica,

Soortclijke wezenheid.
ESSENTIALIS : Wezenlijk.
ESSENTIALITER : Van wezen-
heid uit, naar het wezen, uiteraard
(Tgd PARTICIPATIVE, Door
deelhebbing).

ETHICA : Zedeleer, ethiek. Ethica
generalis, Algemcene zedclcer.

Ethica specialis, Bizonderc zede-
leer.

21
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EUBULIA : Welberadenheid, van !

hookacker 121. Eubulia ... est

habitus, quo bene consiliamur, s. tho-
|

MAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 57, A. 6, 1

arg. i, Welberadenheid is een hebbe-

lijkheid door velker toedoen ive ons goed

beraden.

EUCHARISTIA : Eucharistie (sa-

kramenten).
EUDAEMONISMUS : Geluksleer,

eudaemonisme. Eudaemonismus
socialis, Maatschappelijke geluks-

leer, maatschappelijk eudaemonis-

me.
EUGNOMOSYNE : Gematigd
oordeel, milddadig oordeel, ge-

temperd oordeel (Syn. GNOME).
EUSEBIA : Godsdicnstigheid.

EUSTOCHIA : Raakheid in het

gissen.

EUSYGNESIA : Gezond oordeel.

EUTAXIA : Welvoegelijkheid.

EUTRAPELIA : Gematigde vroo-

lijkheid, passende vroolijkheid. Eu-

trapelia ... est circa dekctationes
,
quae

sunt in ludis, s. thomas, qu. disp. de
VIRTUTIBUS IN COMMUNI A. 12, AD
26, Gematigde vroolijkheid is het om
het genoegen bij het spel te doen.

EVANGELICUS : Evangelisch.

EVANGELIUM : Evangelic
EVIDENS : Klaarblijkelijk, DE
GROOT, DENKERS OVER ZIEL EN
leven in, klaarblijkend.

EVIDENTER : Klaarblijkelijk.

EVIDENTIA : Klaarblijkelijkheid,

klaarblijkendheid. Evidentia cre-

dibilitatis, Klaarblijkelijkbeid van

de geloofswaardigheid. Evidentia
immediata, Onmiddellijkc klaar-

blijkendheid. Evidentia mediata,

Middellijke klaarblijkendheid. Evi-

dentia metaphysica, Metaphysi-

sche klaarblijkendheid. Evidentia

moralis,Zedelijke klaarblijkendheid.
j

Evidentia obiectiva, Klaarblijke-

lijkheid van het voorwerp zclf.

Evidentia partialis, Gedeeltelijke

klaarblijkelijkheid. Evidentia phy-

sica, Physische klaarblijkendheid.

Evidentia subiectiva, Subjektieve
|

klaarblijkelijkheid. Evidentia veri-

tatis intrinsecae, Klaarblijkelijk-

heid van de innerlijke waarheid.

EVOLUTIO : Ontwikkeling. Evo-
lutio dogmatis, Ontwikkeling van

het dogma, potters hi, 102.

EVOLUTIONISMUS : Evolutio-

nisme, ontwikkelingsleer.

EXCELLENTIA '. Uitstekendheid.

EXCEPTIO : Uitzondering.

EXCEPTIVE: Uitzonderenderwijs.

EXCEPTIVUS : Uitzonderend.

EXCESSUS : Tevecl, buitensporig-

heid, ovcrdrijving. Per excessum,
Door overdrijving, quaadvliet

11, 69.

EXCIPERE : Uitzonderen.

EXCOGITARE : Uitdenken.

EXCOMMUNICARE : 1. Uitban-

nen, potters hi, 231. — 2. In den

ban doen (kerkelijk recht).

EXCOMMUNICATO) : 1. Ban,

kerkban, banvloek, nteuwbarn 34.— 2. Uitbanning, nieuwbarn 140.

Excommunicatio ferendae sen-

tentiae, Uit te spreken ban. Excom-
municatio latae sententiae, Ker-

kelijke ban bcloopen door de daad

zelve, potters in, 232. Excommu-
nicatio maior, Groote ban. Ex-
communicatio minor, Kleinc ban.

Excommunicatio nemini reser-

vata, Aan niemand voorbehouden

ban. Excommunicatio Ordinario

reservata, Aan den Ordinaris voor-

behouden ban. Excommunicatio
reservata S. Sedi, Aan den Heiligen

Stoel voorbehouden ban. Excom-
municatio simpliciter reservata

S. Sedi, Aan den Heiligen Stoel

zonder meer voorbehouden ban.

Excommunicatio specialissime

S. Sedi reservata, Aan den Heiligen

Stoel heel bizonder voorbehouden
ban. Excommunicatio specialiter

S. Sedi reservata, Aan den Heiligen

Stoel bizonder voorbehouden ban
(kerkelijk recht).
EXCOMMUNICATO : Uitge-

banncne (kerkelijk recht).

EXEGESIS : Tekstverklaring.

exemplar — 115 — exsistentia

EXEMPLAR : Oerbeeld. Illud ...

ad cuius similitudinem aliquid procedit,

proprie dicitur exemplar, improprie vero

imago, s. THOMAS, sum. theol. i, q.

35, a. 1, ad 1, Datgene ... naar miens

gelijkenis lets voorlkomt, noemt men in

eigenlijken %in oerbeeld, in oneigenlijken

syn echter 00k beeld, theol. sum.

11, 183-4. — Adprocluctionem alicuitis

rei ... necessarium est exemplar, ut

effectus determinatam formam consequa-

tur, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 44,
A. 3, c, Bij de voortbrenging van lets

is het oerbeeld onontbeerlijk, opdal het

uitwerksel een bepaalden vorm betrekke.

EXEMPLARIS : Oerbeeldelijk.
EXEMPLARITAS

: Oerbeeldelijk-
heid.

EXEMPLARITER : Oerbeelde-
lijkerwijs.

EXEMPLATUM : Het uitgebeelde,
het afgebeelde.

EXEMPLUM : Voorbceld.
EXEMPTIO : Vrijstelling, van
hoonacker 1 83, onttrekkin'g (ker-
kelijk recht).
EXEMPTUS : Vrijgesteld (kerke-
lijk recht).
EXERCITE : Belevcndcrwijze, zon-
der tcrugschouwing (Syn. In actu
exercito).

EXERCITIUM : Oefening, uitoe-

fening.

EXIGITIVE : Eischenderwijze.

EXISTIMARE : Schatten, achten.

EXISTIMATIO : Schatting, inzicht,

crachten. Esse rei est causa verae exis-

timationis, quam mens babel de re,

S. THOMAS, COMM. IN II METAPHYS.
lect. 2, Ilet aan^ijn der dingen is

oor^aak van het juiste inzicht dat de

geest in de dingen heeft.

EXORCISARE : Bezweren.
EXORCISATIO : Duivclbczwering.
EXORCISMUS : Duivclbezwering.
EXORCISTA : Duivelbezweerder.
EXORCISTATUS : Ambt van dui-
velbezweerder, potters vn, 37,
exorcistaat.

EXPERIENTIA : Ervaring, bey-
sens, logica ondervinding. Ex-

perientia externa, Uiterlijke erva-
ring. Experientia extrinseca, Ui-
terlijke ervaring. Experientia in-
terna, Innerlijke ervaring. Expe-
rientia intrinseca, Innerlijke erva-
ring. Experientia sensibilis, Zin-
nelijke ervaring, terburg 13. Ex-
perientia scientifica, Wetenschap-
pelijke ervaring. Experientia vul-
garis, Volkservaring, gewone er-

varing.

EXPERIMENTAL^ : Proefonder-
vindelijk.

EXPERIMENTUM : Proefneming,
ervaring.

EXPIARE : Uitboeten, afboeten,
ontzondigen.
EXPIATIO : Uitboeting, afboeting,
ontzondiging.
EXPLICITE : Uitdrukkelijk, meyer
350 (Tgd IMPLICITE, Onuitge-
drukterwijs).

EXPLICITUS : Uitdrukkelijk (Tgd
IMPLICITUS, Onuitgedrukt, in-

besioten).

EXPONERE : Uitecnzetten.

EXPOSITIO : Uiteenzetting.

EXPOSITIVE
: Uitecnzettendcrwijs.

EXPOSITIVUS : Uiteenzettend.
EXPRESSE : Uitdrukkelijk.
EXPRESSUS : Uitdrukkelijk.

EXPROPRIATIO : Ontcigening
(recht).
EXSECUTIO : Uitvoering. Quod
est primum in intentione est ultimum in

exsecutione, s. thomas, viii quaest.
Quodlib. a. 2, ad i, Wat het eerst

beoogd wordt wordt het laatst uitgevoerd.

EXSECUTIVE : Uitvoerenderwijs.
EXSECUTIVUS : Uitvoercnd.
EXSECUTOR : Uitvoerdcr. Exse-
cutor testamentarius, Uitvocrder
van cen testament (recht).
EXSEQUENS : 1. Bvl. nw. : Uit-
voercnd. — 2. Zst. nw .: Uitvoerder.
EXSEQUI : Uitvocren

.

EXSISTENTIA : Aanzijn. Exsis-
tentia debet proportionari cum entitate

eius cuius est exsistentia, Het aansjjn
moet evenredig ^ijn met het we^en waar-
toe het tot aanzijn strekt. - Exsisten-
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tia completa, Volkomen aanzijn.

Exsistentia incompleta, Onvolko-

men aanzijn.

EXSISTERE : Zijn, aanzijn hebben.

Exsistere actu, Metterdaad aanzijn

hebben. Exsistere essentialiter,

Naar zijn wezcnheid aanzijn heb-

ben. Exsistere incommunicabili-

ter, Op niet mededeclbare wijze

aanzijn hebben. Exsistere per se,

Uit zich zclf aanzijn hebben. Ex-
sistere radicaliter, In zijn oor-

sprong aanzijn hebben.

EXTASIS : Verrukking, vervoering.

EXTENSIO : I. Uitgcbreidheid,

potters t, 196, uitgestrektheid.

Extensio continua, Doorloopende

uitgestrektheid, onafgebroken uit-

gestrektheid. Extensio localis,

Ruimtelijke uitgestrektheid. Ex-

tensio quantitativa, Hoegroothei-

delijke uitgestrektheid. — 2. Uit-

breiding. Habitus augetur per extensio-

nem, Ben hebbelijkbeid neemt toe door

uitbreiding. — 3. Omvang. Extensio

conceptus, Begripsomvang.

EXTENSIVE :
Uitbreidenderwijs

•(Tgd INTENSIVE, In opzicht

van felheid, wat de felheid betreft).

EXTENSIVUS : Uitbreidend (Tgd

INTENSIVUS, Pel, hevig).

EXTENSUS : Uitgebreid, uitge-

strekt.

EXTERIOR : Uiterlijk (Tgd IN-

TERIOR, Innerlijk).

EXTERNUS : Uitwendig (Tgd IN-

TERNES, Inwendig).

; EXTRANEUS : Uiterlijk (Tgd

INTRANEUS, Innerlijk).

EXTRASACRAMENTALIS : Bm-
tensakramenteel.

EXTREMA UNCTIO : Heilig

Oliesel (sacramenten).

I
EXTREMUM : %. Uiterste, eind-

1 punt (van cen betrekking). Kelatio

requir(i)t duo extreme, s. THOMAS,

SUM. THEOL. I, Q. 1 3, A. 7> C., Beit

betrekking vyil twee intersten hebben. —
Quandocumque inter aliqua extrema

cadit medium quod habet naturalem or-

dinem ad extrema, impossible est, quod

agens virtutis finitae possit pervenire

ab extremo ad extremum sine medio,

S. BONAVENTURA, COM. IN I

SENTENT. D. 37, P. 2, A. 2, Q. 2, IV

fund., Wanneer er tusschen twee

uitersten in sen middenpunt valt dat

van natuur uit op bewuste uitersten aan-

|

gewe^en is, dan is het onmogelijk dat

een bewerker met eindige kracbt van

een uiterste tot het andere overga, be-

halve langs het middenpunt om. — 2.

Uiterste (van een sluitrede) (Tgd

MEDIUM, Middenterm) (denk-

leer). Extrema magis opponuntur

extremis, quam mediis, De uitersten

staan meer in tegenstelling tot elkaar

dan tot den middenterm.

EXTREMUS : Uitcrst.

EXTRINSECE : Uiterlijk (Tgd IN-

TRINSECE, Innerlijk).

EXTRINSECUS : Uiterlijk (Tgd

INTRINSECUS, Innerlijk). Ab
extrinseco, Van buiten af.

FACERE : 1. Maken, terburg 16, '

vcrvaardigen, tot stand brengen

(Tgd AGERE, Doen, handelen).
,

Facere ... dupliciter potest accipi, uno .

modo proprie, alio modo communiter.

Proprie autem facere dicitur operari

aliquid in exteriori materia, shut facere

dqmum vel aliquid aliud huiusmodi;

communiter autem dicitur facere pro

quacumque actione, sive transeat in
\

exteriorem materiam, sicut urere
_
et

secare, sive maneat in ipso agente, sicut

intellegere et velle, s. thomas, sum.

theol. ii-ii, Q. 134, A. 2, c, Maken

wordt met twee beteekenissen ge^egd,

in engen %in namelijk en in ruimeren

%in. In engen %in beleekent v maken »

iets in de stof naar buiten uit tc werken,

poo bij voorbeeld een buis of iets derge-

lijks le maken; in ruimeren v(in echter

beteekent bewust woord elke werking het-

%ij de%e op de uilerlijke stof leruggaat,

^ooals bij' het verbranden of dooryagen

van iets gebeurt, het^ij %e binnen hem

blijft die handelt, %poals met verstaan

en ivillen hetgevalis. — Facere effec-

tive, Als bewerkende oorzaak iets

tot stand brengen. Facere forma-
liter, Als vormelijke oorzaak iets

tot stand brengen. — 2. Doen.
FACTIBILE : Te maken werk,

terburg 18 (Tgd AGIBILE, Te
verrichten handeling).

FACTIO : Making, vervaardiging,

totstandbrenging (Tgd ACTIO,
Handeling). F'actio est actus transiens

in exteriorem materiam, s. thomas,
SUM. THEOL. l-II, Q. 57, A. 4, C,
Making is een daad die tot de uitwendige

stof ingaat. — In omnifactione, in qua

est successio, fieri est ante factum esse,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. II, 1 9, Bij

elke vervaardiging waarbij opeenvolging

voorkotnt komt warden poor gewor-

den v(ijn. — In omni factione natural!

oporte(...)t esse subiectum, s. thomas,
COMMENT. IN I PHYSIC. LECT. 12, N°
10, bij elke natuurlijke totstandbrenging

rvordt een subjekt geondersteld. —
Factio exterior, Uiterlijke vervaar-

diging. Factio naturalis, Natuur-
lijke vervaardiging.

FACTIVUS : Makend, vervaardi-

gend (Tgd ACTIVUS, Handelend).

FACTOR : Maker, vervaardiger,

totstandbrenger (Tgd ACTOR,
Doener).
FACTUM : 1. Maaksel. — 2. Feit.

Factum non praesumitur sed probari

debet, Ben feit wordt niet geondersteld,

maar dient bewe^en te worden. — De
facto, Feitelijk, de bruyne, kunst-
philosophie 47, in fcitc. Ipso
facto, Door de daad zelve, pot-
ters iv, 318, door het feit zelf.— 3. Gegeven. Factum immedi-
atum experientiae cxternae, On-
middellijk gegeven van de uiter-

lijke waarneming. Factum primum,
Eerste gegeven (critkriologie).

FACULTAS : Vermogen. Facultas

— jalli

aestimativa, Schattingsvermogcn.
Facultas anorganica, Onbcwcrk-
tuigd vermogen. Facultas cogita-
tiva, Menschelijk schattingsverrno-

gen. Facultas generativa, Teelver-

mogen. Facultas imaginativa,
Verbeelding, inbeeldingsvermogen.
Facultas intellectiva, Verstande-
lijk vermogen. Facultas locomo-
tiva, Voortbewegingsvermogen,
verplaatsingsvermogen. Facultas
motiva, Beweegvermogen. Facultas
organica, Bewerktuigd vermogen.
Facultas sensitiva, Zinnelijk ver-

mogen.
FAENUS : Kroos, salsmans, recht.
plicht. 224, rente. Faenus nauti-

cum, Bodemerij (recht).

FALLACIA : 1. Bedrog (deugden-
leer). — 2. Vergissing. Fallacia

accentus, Vergissing in de be-

klemtooning. Fallacia accidentis,
Misleiding door een bijkomstig-

heid. Fallacia aequivocationis,
Vergissing uit de gelijknamigheid,

vergissing uit de meerzinnigheid,

vergissing uit de dubbelzinnigheid.

Fallacia compositionis, Vergissing

in de samenstelling. Fallacia con-
sequentis, Vergissing in de ge-

volgtrekking. Fallacia dicti, On-
juistheid in het gezegde. Fallacia

divisionis, Vergissing in de in-

deeling. FaLlaciae extra dictionem,
Vergissing uit de zaak. Fallacia

figurae dictionis, Vergissing in

de zeggingswijze. Fallacia in dic-

tione, Vergissing uit de spreekwijze.

Fallacia in rebus et extra dictio-

nem, Vergissing uit de zaak en

niet uit de spreekwijze. Fallacia non
causae ut causae, Vergissing in de

oorzakelijkheidstoekenning. Falla-

cia plurium interrogationum ut

unius, Vergissing door verwarring

van vcrschillende vragen (denk-
leer).

FALLI : Bedrogen worden, dwalen.

Falli per accidens, Door een bij-

komstige oorzaak op dwaling aan-

gewezen zijn. Falli per se, Van
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natuur uit op dwaling aangewezcn

zijn.

FALSARIUS : Vcrvalschcr, bedrie-

ger.

FALSILOQUIUM : Onwaarheid,

POTTERS IV, 256, (dEUGDENLEEr).
FALSITAS : Valschheid, onwaar-

heid (Tgd VERITAS, Waarheid).

Oportet falsitatem in rebus exsistentem

supra veritatemfundari, s. thomas, qu.

DISPUT. DE VERIT. Q. I, A. IO, AD 5,

De onwaarheid in de dingen kan niet

anders of %e moel op waarheid berusten.

— Falsitas ontologica, Zijnson-

waarheid. Falsitas ontologica oc-

casionalis, Gcvallijke zijosonwaar-

hcid. Falsitas ontologica secun-

daria, Ondergeschikte zijnsonwaar-

heid.

FALSUM : Onwaarheid. Verum ...

et Jalstim non est in rebus, sed in mente,

S. THOMAS, COMM. IK II METAPHYS.

lect. 2, Waarheid en onwaarheid hooren

niet in de dingen, maar in dengeest thuis.

— Ex veris ... non potest falsum

concludi, ex falsis verum potest, non

ita tamen utprobetur cur sit, sed tantum

quod Sit, ARISTOTELES, II ANAL.

prior, c. 2; 53, b, 7-9, Uit ware

beginsehn volgt nooit onwaarheid; uit

onware beginselen volgt echter wel-

eens waarheid, niet dat er door betoogd

wordt waarom iets is, wel dat iets is.

— Ex vero nunquam sequitur falsum,

et ex fa/so non potest per se sequi

verum, Uit waarheid komt nooit on-

waarheid voort en uit onwaarheid kan

niets waars natuurnood^akelijk volgen.

FALSUS : Valsch, onwaarachtig,

onwaar (Tgd VERUS, Waar, waar-

achtig). Dicuntur ... res aliquae verae

vel falsae per comparationem ad intel-

lectum nostrum, non essentialiter vel

formaliter, sed effective, in quantum

scilicet natae sunt facere de se veram

velfalsam existimationem, s. thomas,
COMMENT. IN I PERIHERMEN. LECT. 3,

n° 7, De dingen warden in verhouding tot

on^en geest, niet in we^enlijken of vor-

melijken %in, maar t(poals een

bewerkende oor^aak waar of onwaar

genoemd, in %oover %e er
^
namelijk op

berekend %ijn van aard uit bij ons een

juist of een onjuist in^icht voort te bren-

gen _ — Falsus absolute, Volstrekt

onwaar. Falsus contingenter, Niet

noodzakelijk onwaar. Falsus for-

maliter, Vormelijk onwaar. Falsus

in enuntiatione, Wat deuitzegging

betreft onwaar. Falsus in natura,

Wat den aard van de dingen

betreft onwaar. Falsus in re,

Wat de zaak betreft onwaar. Falsus

in se, In zich zelf onwaar. Falsus

materialiter, Stoffelijkerwijze on-

waar. Falsus quantum ad radi-

cem, Wat den grond betreft on-

waar. Falsus respectu alterius. In

verhouding tot iets anders onwaar.

Falsus secundum quid, In een

bepaald opzicht onwaar. Falsus

simpliciter, Onwaar zonder meer.

FAMULATUS : Dienstbetoon,

dienstplicht.

FASTUS : Prachtlicvendheid, weel-

dezucht.

FATALISMUS : Fatalisme.

FATUM : Noodlot.

FECUNDATIO : Bevruchting (bio-

logie).

FELICITAS : Geluk, zaligheid (Syn.

BEATITUDO). Felicitas est optima

operatio, s. thomas, comment, in x
ethic, nic. lect. 10, Zaligheid is

de voortreffelijkste verrichting. — Bea-

titudo ... she felicitas est praemium

virtutis, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 2, A. 2, arg. i, Zaligheid of geluk

is een belooning voor de deugd.— Felici-

tas aeterna, Eeuwig geluk. Felicitas

caelestis, Hemelsch geluk. Felici-

tas civilis, Staathuishoudelijk ge-

luk. Felicitas falsa, Schijngeluk,

vermeend geluk. Felicitas forma-

lis, Bezit van het geluk. Felicitas

futura, Toekomstig geluk. Felici-

tas imperfecta, Onvolmaakt geluk.

Felicitas obiectiva, Voorwerp van
het geluk. Felicitas perfecta, Vol-

maakt geluk. Felicitas politica,

Staathuishoudelijk geluk. Felicitas

feritas — "9 — fieri

temporalis, Tijdelijk geluk. Feli-

citas terrena, Aardsch geluk.

FERITAS : Wreedaardighcid (deug-

denleer).
FETUS : Vrucht (biologie).

FICTIO : 1. Veinzerij, janssens, de
eucharistie 40. — 2. Verzinsel.

FIDEIUSSIO : Borgtocht, sals-

mans, recht. plight. 221, borg-
stelling (recht).

FIDEIUSSOR : Borg (recht).

FIDELIS : i. Bvl. nw. : Gctrouw.—
2. Zst. nw. : Geloovigc (Tgd INFI-
DELIS, Ongcloovige).
FIDELITAS : Getrouwheid, trouw
(Tgd 1NFIDELITAS, Ontrouw,
ongetrouwheid)

.

FIDES : 1. Trouw (Tgd INFIDE-
LITAS, Ontrouw, ongetrouwheid).
Fides coniungalis, Echtelijke

trouw. Fides sponsalitia, Trouw
onder verloofden. — 2. Verplich-

ting op zijn woord, verbintenis,

woordgeving, trouwschenking. —
3. Meening, overtuiging. Bona fide,

Te gocder trouw, potters hi, 230.

Mala fide, Tegen beter weten in,

potters hi, 2. — 4. Geloof (deugd)
(Tgd INCREDULITAS, Ongeloo-
vigheid). Necfides nec opinio potest esse

de visis aut secundum sensum aut secun-

dum intellectum, s. thomas, sum.

theol. ii-ii, q. 1, a. 4, c, Geloof

noch meening kan het om hetgeen hel^ij

dan door de ^intuigen, het^ij door het

verstand wordt ingesjen, te doen "%ijn.— Fides importat assensum intellectus

ad id quod creditur, s. thomas, sum.

theol. ii-ii, q. 1, a. 4, c, Het geloof

onderstelt dat het verstand bijtreedt

watgeloofd wordt.— Fides adquisita,

Aangeworven geloof. Fides divi-

na, Goddelijk geloof. Fides eccle-

siastica, Kerkclijk geloof, potters

1, 94. Fides ficta. Geveinsd geloof,

gehuichcld geloof. Fides formata,
Volmaakt geloof. Fides habitualis,
Sluimerend geloof. Fides historica,

Geschiedkundig geloof. Fides hu-
mana, Menschelijk geloof. Fides
implicita, Inbesloten geloof. Fides

informis, Onvolmaaict geloof,

quaadvliet 11, 14. Fides iustifi-

cans, Rechtvaardigmakend ge-
loof. Fides mortua, Dood geloof.

Fides oculata, Voorgelicht geloot.

Fides operans, Wcrkdadig geloof.
Fides recta, Waar geloof. Fides
salvifica, Zaligmakcnd geloof, za-

ligend geloof, potters v, 139. Fides
vera, Waar geloof. Fides vivens,
Levendig geloof. — 5. Geloofsakt,
geloofsdaad. — 6. Geloofsinhoud,
geloofsleer. Fides dicitur quandoque id,

quod creditur, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 5 5, a. 1, ad 1, Soms wordt oak
wat geloofd wordt geloof genoemd. —
Fidei proximum, Innig samenhan-
gend met de geloofsleer, potters hi,

241. Fides catholica, Katholiek
geloof. Fides Christiana, Christelijk

geloof. Fides Ecclesiae, Geloofs-
leer der Kerk. Fides explicita,

Uitdrukkelijk geloof, potters v,

142. Fides implicita, Onuitge-
drukte geloofsleer.

FIDUClA : Vertrouwen. Nomenfidu-

ciae hoc principaliter significare videtur,

quod aliquis spem concipiat ex hoc quod
credit verbis alicuius auxilium promit-
tentis, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 129, a. 6, c, Het woord « ver-

trouwen » geeft vooral te kennen dat
iemand, op grond van het woord van een

die %ijn steun toe^egt, hoop heeft.

FIERI : Worden, ontstaan. In facto
esse, In gewordenheid, in geworden
zijn. In fieri, In wording. Omnia,
quae fiunt, fiunt ab aliquo agente et ex
aliquo sicut ex materia et iterum fiunt
aliquid, quod est terminus generationis

,

S. THOMAS, COMMENT. IN VII META-
PHYS. lect. 6, Alles wat wordt, wordt
dank %ij een bewerkende oor^aak, wordt
verder uit iets als uit de stof en wordt
eindelijk iets, wat het eindpunt van ^ijn

wording is.— In quolibelfieri sunt tria,

scilicet subiectum et terminus factionis

et oppositum eius, S. thomas, com-
ment. IN I PHYSIC. LECT. 12, N° 12,

Elke wording vergt drie gegevens, een

subjekt namelijk, het eindpunt der wor-
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ding en vqjn tegendeel. — Now est fieri,

nisi aliquid factum sit prius, neque est

aliquid factum esse, nisi fiat prius, s.

THOMAS, COMMENT. IN VI PHYSIC.

lect. 8, n° 15, Daar is geen wording

of eerst moet reeds iets geworden ^ijn;

daar is niets geworden of eerst moest het

warden. — In omni factione, in qua est

successio, fieri est ante factum esse, s.

THOMAS, SUM. C. GENT. II, 1 9, Bij

elke vervaardiging waarbij opeenvolging

voorkomt komt worden poor geworden

%ijn. — Quod potest fieri sufficienter

per tinum, superfluum est si per multa

fiat, S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill,

70, Wat gerust door een kan gedaan

warden, is het overbodig met velen te

doen. — Fieri ex nihilo, Uit

niets worden. Fieri ex priva-

tione, Uit ontstentenis worden.
Fieri ex subiecto, Uit een sub-

jekt worden. Fieri naturaliter,

Op natuurlijkc wijze worden. Fieri

per accidens, Op bijkomstige wijze

worden. Fieri per modum inhae-

rentiae, Door aankleving worden.
Fieri secundum quid, In een be-

paald opzicht worden. Fieri sim-
pliciter, Zonder mecr worden. Fieri

substantialiter, Worden naar de
zelfstandigheid.

FIGMENTUM MENTIS ,: Ver-

zinsel van den geest.

FIGURA : I. Gedaante, vorm. —
2. Figuur, schikking. Manifestum

est ... in figuris quod trigonum quod est

prius, est potentia in tetragono. Potest

enim tetragonum dividi in duos trigonos,

S. THOMAS, COMMENT. IN II DE
anima, lect. 5 , Het ligt voor de hand

dat onder figuren de driehoek die eerst

komt in aanleg in den vierhoek aanwesjg

is; de vierhoek kan immers in twee drie-

hoeken verdeeld worden. — Figura
syllogismi, Figuur van de sluitrede.
—

- 3. Zinnebeeld.

FIGURALIS : Zinnebeeldig.

FIGURALITER : Zinncbceldiger-

wijs.

FIGURARE : Verzinnebeelden.

FIGURATIVE : Zinncbceldigcrwijs.

FIGURATIVUS : Zinnebeeldig.

FILIALIS : Zoonlijk.

FILIALITER : Zoonlijkcrwijs.

FILIATIO : Zoonschap, quaad-
vliet.i, 19, kindschap, janssens,

DE HEERLIJ KHEID VAN HET GODDE-
lijk moederschap 9. Filiatio adop-
tiva,Aangenomen zoonschap. Filia-

tio aeterna, Eeuwig zoonschap.

Filiatio divina, Goddclijk zoon-
schap, Filiatio naturalis, Natuur-

lijk zoonschap. Filiatio subsistens,

Zelfstandig staande zoonschap. Fi-

liatio temporalis, Tijdclijk zoon-
schap.

FILIUS : Zoon. Films adoptionis,
Aangenomen zoon. Filius adop-
tivus, Aangenomen zoon. Filius

connaturalis, Natuurgelijke zoon.
Filius corporalis, Zoon naar het

lichaam. Filius illegitimus, Onwet-
tige zoon (huwelijk). Filius legi-

timus, Wettige zoon (huwelijk).

Filius spiritualis, Geestelijke zoon.

Filius spurius, Bastaardzoon (hu-

welijk).
FINALIS : Uiteindelijk, het eind-

doel betreffend.

FINALITAS : Doelrichting, jans-

sens, HET MYSTERIE DER VERLOSSING

40, doclstreving, beysens, alge-
meene zielkunde ii, 208, doeloor-

zakelijkhcid.

FINIS : 1. Einde. — 2. Doe), eind-

doel. Ex fine, Van doelswege, uit

hoofde van het doel. Propter

finem, Doelshalve. Ipsum cuius causa,

finis, ARISTOTELES, II METAPHYS. C 2,

994, b, 9, Dat waarom iets is, is

het einddoel. — Causalitas finis in hoc

consistit quodpropter ipsum alia deside-

rantur, s. thomas, sum. c. gent, i,

75, De oor^akelijkheid van het doel

is hierin gelegen, dat om het doel het

andere wordt nagestreefd. — In tantum

... finis habet rationem causae, in quan-

tum movet agentem, s. thomas, com-
ment, in hi physic, lect. 5, n° 15,

Het einddoelgeldt als oor^aak in ^pover

het den bewerker in beweging brengt. —
Finis est per se volitus, et per quern

finis — 121

alia fiunt volita, s. thomas, sum. c.

gent. I, 74, Het einddoel is dat wat
om yich gewild wordt en waarom het

andere gewild wordt. — .Actus ...

voluntatis in finem videntur esse ires,

scilicet velle, frui et intendere, s. THO-
MAS, sum. theol. i-ii, q. 8, intro-

ductio, De daiien van den wil ten op-

sjchte van het doel blijken drie te sjjn,

te willen namelijk, te genieten en te be-

oogen. — In finibus ... inventtur duplex

ordo, scilicet ordo intentionis et ordo

exsecutionis, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 1, a. 4, c, Onder .de doelen

is er een tweevoudige rangorde, een

eerste op grond van het op^et, een tweede

op grond van de uitvoering. — finis

etsi sit poslremus in exsecutione, est

tamen primus in inteniione agenlis. Et
hoc modo habet rationem causae, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I,

a. 1, ad i, Met doel komt wat de

uitvoering betreft, het laatst van al,

maar niettemin wordt het door den

werker het eerst beoogd en aldus is

het oor^aak. — Fines in practicis sunt

sicut principia in demonstrates scien-

tiiS, S. THOMAS, QU. DISPUT. DE
VERITATE Q. 22, A. 14, ARG. 3, Op
praktisch gebied is het einddoel wat
voor de betoogende wetenschappen de

beginselen $jjn. — Videntur ... esse

plures gradus finium; quorum quosdam
eligimus propter aliud solum, ... wide

manifestum est, quod omnes isti fines

sunt imperfecti. Optimus autem finis

qui est ultimus, oportet quod sit per-

fectus. Unde si unum solum sit tale,

oportet hoc esse ultimum finem, quern

quaerimus. Si autem sint multi per-

fecti fines, oportet quod perfectissimus

horum sit optimus et ultimus, s. tho-
mas, COM. IN I ETHIC. NIC. LECT. 9,

Onder de doelen blijken er graden

te %ijn : daar vjjn er namelijk die we
alleen om iets anders uitkie^en en

het ligt voor de hand dat dergelijke doelen

steeds onvolmaakt %ijn; het voortreffe-

lijkste doel echter, het laatste doel

namelijk, moet volmaakt tjjn. Indien

er dus maar een dergelijk doel is, %al

— finis.

het het laatste doel sjjn dat we navor-

schen. Zijn er integendeel meer volmaakte
einddoelen, dan moet het volmaaktste

van die het voortreffelijkste en tevens

het laatste %ijn. — Quanta ... finis est

perfectior, ...tanto voluntas volentisfinem
ad plura extenditur ratione illius finis,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. I, 75, lioe

volmaakter het doel is, %oo meer %al
de wil van wie het doel wil uit hoofde van
het doel omgrijpen. — Omnia, quorum
unus est finis, oportet quod in ordine ad

finem conveniant, s. thomas, comment.
IN XII METAPHYS. LECT. 12, jilleS

wat eenyelfde doel heeft moet, wat de

gerichtheid op het doel betreft, overeen-

komen. — Quanto aliquid efficacius or-

dinatur ad finem, tanto melius est,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. I 5 2,

a. 5, c. Hoe raker iets op het doel

gerichl wordt, %po beter is het. — Si ...

non esset primum in his quae sunt ad

finem, nullus inciperet aliquid operari,

nec terminaretur consilium, sed in in-

finitum procederet, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 1, a. 4, c, Indien

onder de dingen die op het doel gericht

%ijn niets eerst kwam, dan %pti niemand

tot handelen overgaan en aan de berading

%pu nimmer een eind komen, maar tot

in het oneindige ^ou de%e aanslepen. —
Eiusdem potentiae est tendere in finem,
et finem consequi, Het^elfde vermogen

streeft het doel na en bereikt het. —
Finis est mensura mediorum, Het doel

is de maalslaf der middclen. — Finis

non movet nisi cognitus, Izen doel yet

niet in beweging behalve wanneer het

gekend is. — Finis cuiuslibet rei est

bonum, Het doel van elk we^en is het

goede. — Finis potior est in bonitate

his quae sunt ad finem, s. THOMAS,
COMMENT. IN XII METAPHYS. LECT.
12, Het einddoel overtreft in goed-

heid wat op het doelgericht is. — Finis
... dicitur causa causarum, s. thomas,
QU. DISPUT. DE VERITATE Q. 28,

A. 7, C, De doelooi\aak heet oor-^aak

van de oor^aken. — Ratio eorum
quae sunt ad finem, sumitur ex fine, s.

THOMAS, COMMENT. IN XII META-
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phys. lect. 12, De aard van wat
op het doel teruggaat wordt door het

doel uitgewe-^en. — Finis, et ea quae
sunt ad finem, non oportet esse con-

fermia, quasi sint unius generis; sed
oportet ibi esse conformitatem propor-
tions, tit scilicet ea, quae sunt ad
finem, sint proportionata adfinem indu-

cendum, s. thomas, comment, in

IV SENTENT. D. 49, Q. I, A. I, SOL. 3,

ad 3, Met doel en wat op bet doel terug-

gaat moeten niet 700 gelijk \ijn, also/ %e
tot een^elfde geslacbt behoorden; maar
er moet een verhoudingsovereenkomst

t0», wat namelijk op bet doel is aan-
gewe^en moet geivenredigd %ijn aan bet

doel. — Voluntas ... movetur et in

finem it in ea quae sunt ad finem,
S. THOMAS, SUM. THEOL. ML Q. 8,

introductio, De wil wordt in tot bet

einddoel en tot wat naar bet einddoel

brengt gedreven. — Ea ... quae sunt

ad finem, non ex necessitate volumus

volentes finem, nisi sint talia sine quibus

finis esse non potest, s. thomas, sum.
THEOL. I, Q. 19, A. 3, C, Wat tot

bet doel moet brengen willen we, wanneer

we bet doel willen, niet onvoorwaardelijk,

bebalve wanneer bet voor bet doel onont-

beerlijk is. — Perfecta . . . finis cognitio

est, quando non solum apprebenditur res

Juae estfinis, sed eliam cognoscitur ratio

nis, et proportio eius, quod ordinatur

in finem ad ipsum, s. thomas, sum.
theol. i-n, q. 6, a. 2, c, Het doel

wordt volmaakt gekend wanneer niet

alleen dat wat in een bepaald geval doel

is wordt waargenomen, maar 00k de

doeloor^akelijkbeid van bewust we^en

en de verhouding van wat er op aangewe^en

is, gekend %ijn. — Aliquid sua actiane

vel motu tendit adfinem dupliciter. Uno
modo sicut seipsum ad finem movens, ut

homo, alio modo sicut ab alio motum ad

finem, s. thomas, sum. theol. i-h, q.

1, a. 2, c, lets kan op twee manieren

door %ijn handeling of beweging naar bet

doel streven, vooreerst met, spools bij den

mensch het geval is, %ich \elf tot het

doel aan te drijven; verder wanneer

het door een ander tot bet doel wordt

bewogen. — Proprium est naturae

rationalis ut tendat in finem, quasi se

agens vel ducens ad finem, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. i, a. 2, c, De
redelijke natuur is bet eigen als door

yjch %e/f tot het doel aangedreven engeleid

het doel na te streven.— Rectitudo volun-

tatis est per debitum ordinem ad finem
ullimum, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 4, a. 4, c, De recbtgeaardheid van

den wil is in de juiste verhouding tot

het laatste einddoel gelegen. — Oualis

unusquisque est, talis et finis videtur ei,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 95,
Zooals elk gesteld is, %po komt hem
het doel voor. — Deus imposuit actibus

hominum ordinem aliquem in respectu

ad finem boni, s. thomas, sum. c.

gent, hi, 140, God heeft de daden
van den mensch met het oog op het eind-

doel, dit is op het goede, een rang-

orde voorgescbreven. — Omnia hu-

mana ordinantur ad finem, s. tho-
mas, COMM. IN I ETHIC. NIC. LECT.
i, AI het menschelijke is op het einddoel

gericbt. — Ilia ... quae ratione carent

tendunt in finem propter naturalem in-

clinationem, quasi ab alio mota, non
autem a seipsis, cum non cognoscant ra-

tionem finis, et idea nihil in finem ordi-

nare possunt, sed solum in finem ab alio

ordinantur, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 1, a. 2, c, We^ens die de

rede ontberen streven dank %ij een na-

tuurlijken aandrang en als door een

ander bewogen, in seen geval door %ich

%elf naar bet doer, het begrip « doel »

kennen %e immers niet en kunnen dus

niets op het doel richten, maar wor-

den ^elf door een ander op het doel

gericbt. — Id quod intellects caret vel

cognilione, non potest directe in finem
tendere, nisi per aliquam cognitionem

ei praestituatur finis et dirigaiur in ip-

sum, s. thomas, qu. disput. de
veritate q. 5, a. 2, c, Wat verstand
en kennis ontbeert kan niet rechtstreeks

het doel naslreven, maar moet door een

kennend we^en een doel gesteld en er op
gericbt warden. — Oportet, cum res

naturales cognitione careant, quod prae-
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exsistat aliquis intellectus
,

qui res

naturales in finem ordinet, s. thomas,
qu. disput. de veritate q. 5, A. 2,C,

Daar de natuurdingen kennis ontberen,

moet er vooraf een verstand bestaan dat

de natuurdingen op het doel richt. —
Impossibile est in finibus procedere in

infinitum ex quacumque parte, s. tho-
mas, sum. theol. i-ii, q. i, a. 4, c,
Het gaat niet aan in welken %in 00k de

einddoelen eindeloos te laten elkaar op-

volgen.— Finis absolutus, Volstrckt
einddoel. Finis accidentalis, Bij-

komstig einddoel . Fi nis adaequatus,
Adaequaat einddoel. Finis agentis,

Einddoel van den werker. Finis
causa, Einddoel als ootzaak. Finis
communis, Gemeenschappelijk
doel. Finis conveniens, Passend
doel. Finis cui, Doel waarvoor.
Finis cuius, Doel waarom. Finis

cuius gratia, Doel waarom. Finis

debitus, Verschuldigd doel. Finis

deliberatus, Beradcn doel. Finis

dispositivus, Voorbereidend doel,

schikkend doel. Finis effectus,Docl

als uitwerksel. Finis exterior, Uiter-

lijk doel. Finis extrinsecus, Uiter-

lijk doel. Finis formalis, Vorme-
lijk doel, doel waardoor. Finis
impulsivus, Aanzettend doel. Finis
in exsecutione, Doel bij de uit-

voering. Finis in intentione, Voor-
genomen doel. Finis inadaequatus,
Onadaequaat doel. Finis intellegi-

bilis, Verstandelijk kenbaar doel.

Finis intentus, Beoogd doel. Finis

intermedius, Tusschendoel, mid-

deldoel, platenburg, zedenleer

45. Finis interior, Inwendig doel.

Finis intrinsccus, Innerlijk doel.

Finis moralis, Zedclijk doel.

Finis motivus, Tot iets bewegend
doel, in beweging brengend doel.

Finis naturalis, Natuurlijk doel.

Finis non ultimus, Niet laatste

doel. Finis obiectivus, Doel dat,

voorwcrpclijk doel. Finis operan-
tis, Doel van den werker, janssens,

god als schepper 67. Finis opera-
tionis, Doel der werking, janssens,

god als schepper 66. Finis operis,
Doel van het werk, janssens, god
als schepper 67. Finis particula-
ris, Beperkt doel. Finis particulars
ordinatur ad finem communem, Een be-

perkt doel is op een algemeener doel
gericbt. — Finis posterior, Nako-
mend doel. Finis praecedens,
Voorafgaand doel. Finis prima-
rius, Ecrstcrangsdoel. Finis prin-
cipalis, Hoofddoel. Finis pro-
pinquus, Nabij doel. Finis pro-
prius, Eigen doel. Finis proximus,
Naaste doel, van hoonacker 19.

Finis qui, Doel dat, platenburg,
zedenleer 45. Finis quo, Doel
waardoor, platenburg, zedenleer
45. Finis remotus, Verwijderd doel,

afgelcgen doel. Finis secundarius,
Tweederangsdoel, ondergeschikt
doel. Finis sensibilis, Zinnclijk
doel. Finis spiritualis, Geestelijk
doel. Finis supernaturalis, Boven-
natuurlijk doel. Finis ultimus,
Laatste doel. Quod voluntas de neces-

sitate vult quasi naturali inclinatione in

ipsum determinata, est finis ultimus, ut

beatitudo, et ea quae in ipso includuntur,

ut est cognitio veritatis, et alia huius-

modi, s. thomas, qu. disput. de
veritate q. 22, a. 5, c, Wat de wil

als door een natuurlijken aandrang er toe

gedreven nood^akelijk wil, is bet laatste

doel, dit is degeluk^aligbeid en wat er in

begrepen is, kennis van de waarheid na-

melijk en andere dergelijke. — Oportet

... quod ultimus finis ita impleaf totum
bominis appetitum, quod nihil extra

ipsum appetendum relinquatur; quod esse

non potest, si aliquid extraneum ad
ipsius perfectionem requiratur, s. tho-
mas, sum. theol. i-ii, q. i, a. 5, c,
Het kan niet anders of bet laatste

einddoel moet \oo het heele streefver-

mogen van den mensch bevredigen, dat
na bewust laatste doel niets meer te

begeeren valt; dat kan echter niet indien,

opdat het volmaakt we%e, aan het

laatste doel iets vreemds moet warden toe-

gevoegd. — Principium ... totius ordinis

in maralibus est finis ultimus, s. tho-
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MAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 72, A. 5, C,
Hit beginsel dat de heele ^edelijke orde

beheerschl is bet laatste einddoel. — Si
non esset ultimus finis, nihil appeteretur,

nec aliqua actio terminaretur, nec etiam

quiescerel intentio agentis, s. thomas,
SUM. THEOL. I-n, Q. I, A. 4, C, Als
er geen laatste doe! was s>ou er niets

warden nagestreefd, geen enkele handeling

•^pu ivorden voltrokken en bet op-^ei van
dengene die handelt %pa geen rust vinden.

— Unusquisque naturaliter habet desi-

deritwi ultimi finis, s. thomas, sum.

C. gent, iv, 95, Elk begeert van

aard uit bet laatste einddoel. —
Unicuique volenti principale volitum

est suus ultimus finis, s. thomas, sum. :

c. gent. 1, 74, Wanneer iemand lets

mil, wil hij vooral %ijn laatste einddoel.— Ultimus finis hoc modo se habet in

movendo appetitum, sicul se habet in

aliis motionibns primum movens, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I,

A. 6, C, Hef laatste einddoel neemt

bij bet in beweging brengen van bet

streefvermogen de^elfde taak waar als

bij andere bewegingen de eerste beweger.

— Impossibile est quod voluntas unius

hominis simul se habeat ad diversa sicut

ad ultimas fines, s. thomas, sum.

theol. 1-11, q. 1, a. 5, c, Hetgaat niet

aan dat de wil van Un mensch ter^elver-

tijd verschillende voorwerpen als laatste

einddoelen %<iu nastreven. — Anima
quemcumque finem sibi tdtimum praesti-

tuisse invenitur in statu mortis, in eo

fine perpetuo permanebit, appetens illud

ut optimum, she sit bonum sive malum,

S. THOMAS, COMP. THEOL. C. 1 74,
Wat de s(iel ^ich ook in het stervensuur

tot laatste doel blijkt gesteld te hebben,

in eeuwigheid %al sjf het gestand doen

en het als voortreffelijkste goed nastre-

ven, bet^if dan in %icb %elfgoed, het^ij

dan slecht. — Necesse est ... unum
esse ultimum finem hominis, inquantum

est homo propter unitalem bumanae

naturae, s. thomas, comm. in v
ethic:, nicom. lect. i, Het kan niet

anders of, ge%ien de eenheid der mensche-

lijke natuur, %al de mensch als mensch

maar een laatste doel hebben. — Ulti-

mus finis maxime desideratur, unde non

potest aliquis a desiderio ultimi finis

revocari, per aliquid desiderabile magis,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 95,

Vooral het laatste doel wordt nage-

streefd en x00 fet" niemand door lets

meer aanlokkelijks van het verlangen

naar het laatste doel weerhouden warden.— Sicut rerum omnium est unus finis

ultimus, scilicet Deus, ita et voluntatum

omnium est unus ultimus finis,- scilicet

Deus, S. THOMAS, COMMENT. IN II SEN-

TENT, d. 38, Q. I, A. I, SOL., Zooals alle

dingen maar Un laatste doel hebben,

iroo heeft elke wil maar een laatste doel,

God namelijk.— Finis ultimus adae-
quatus, Adaequaat laatste doel. Fi-

nis ultimus formalis, Vormelijk
laatste doel. Finis ultimus inadae-
quatus, Onadaequaat laatste doel.

Finis ultimus materialis, Stoffelijk

laatste doel. Finis ultimus mate-
rialis adaequatus, Adaequaat stof-

felijk laatste doel. Finis ultimus
materialis totalis, Volledig stoffelijk

laatste doel. Finis ultimus partialis,

Gcdeeltelijk laatste doel. Finis ulti-

mus quoad aliquem, Laatste doel

van een bepaald mensch. Finis ul-

timus simpliciter, Onvoorwaar-
delijk laatste doel. Finis ultimus
totalis et adaequatus, Volledig

en adaequaat laatste doel. Finis

universalis, Algemeen doel. Poien-

tia, quae respicit finem universalem,

movet potentias, quae respiciunt fines

particulares, Het vermogen dat het

algemeene doel betreft beweegt de ver-

mogens die af^pnderlijke doelen betref-

fen.

FINITAS : Eindigheid.

FINITUM : Het eindige. Finiium

infinite nihil addit, s. bonaventura,
HEXAEMERON, COLL. XI, N° II, Het
eindige voegt aan het oneindige niets toe.— Proportio nulla est infer finittim et

infinitum, Tusschen bet eindige en bet

oneindige is er geen verhouding.

FINITUS : Beperkt, beysens, de
ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS DER
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organische soorten, 1 6, eindig,

beeindigd.

FOMES : Haard. Fomes peccati,

Haard der zonde, wortel van de

begeerlijkheid.

FONS : Bron. Fontcs moralitatis,

Bronnen van de zedelijkheid, pot-

ters iv, 5.

FORMA : i. Gedaante. — 2. Sujl-

vorm. Forma deprecativa, Smse-

kendc vorm. Forma enuntiativa,

Ukzeggendevorm. Forma imperati-

va, Gebicdende vorm, bevelendc

vorm (sacramenten). — 3.Figuur,

schikking. Forma syllogismi,

Vorm der sluitrede. Forma syllo-

gistica, Vorm der sluitrede (denk-

leer). — 4. Rcchtsvorm. Forma
authentica, Authentieke Vorm,

bellefroid if2. Forma exsecu-

toria, Uitvoetbarc vorm, belle-

froid 152. Forma iuridica extra-

ordinaria, Buitcngewone kerk-

rechtelijke vorm. Forma iuridica

ordinaria, Gewone kerkrecbteiijke

vorm. Forma legalis, Wettelijke

vorm. Forma mystica testamenti,

Besloten vorm van den uitersten

wil. Forma publica testamenti,

Openbare vorm van den uitersten

wil. Forma regiminis, Bewinds-

vorm. Forma usitata, Gebmikc-

lijke vorm, bellefroid i 5 2 (recht).

— 5. Vorm, wezensvorm, potters i,

250, vormbeginsel, niekei, 185,

vormelijke oorzaak. Forma est actus,

S. THOMAS, DE PRINCIPIIS NATURAE,

De vorm is daad. — Forma dat esse

rei, De vorm verstrekt iets we^en.

— Forma facit esse in actu, s. tho-

mas, DE PRINCIPIIS NATURAE, De
vorm doet metterdaad fijn. — Farmae

est movere, De vorm komt het

toe in beweging te brengen. —
Forma est, quo aliquid est, s. thomas,

SUM. THEOL. I, Q. 76, A. I, ARG. 5,

De vorm is dat waardoor iets is. —
Sicut ... omne quod est in potentia potest

dici materia, ita omne a quo habet aliquid

esse, quodcumque sit esse illud, sive

substanliale, sive accidentate, potest dici

forma, s. thomas, de principiis

naturae, Zooals alles mat in aanleg

is kan stof genoemd warden, yoo kan

alles waarbij iets %ijn %ijn borgt, hoe-

danig dit laatste ook ^elfstandig

dan wel bijkomstig, vorm genoemd war-

den. — Duorum, quorum utraque dici-

tur esse aliquid aut operari, unum
scilicet quod primum est, est quasi

forma et aliua quasi materia, S. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 4,

Tusschen twee beginselen, dank ^ij

dewelke iets is of handelt, is er een,

dat namelijk dat eerst komt, dat als

de vorm is en een under dat als de stof

is. — Materia ... dicitur causa forrnae,

inquantumforma non est nisi in materia;

et similiter forma est causa materiae,

in quantum materia non habet esse in

actu nisi per formam; materia enim et

forma dicuntur relative ad invicem, s.

THOMAS, DE PRINCIPIIS NATURAE,

De stof noemen we oorzaak van den

vorm, in ^pover buiten de stof de vorm

niet kan %ijn; de vorm daarentegen is

oorzaak van de stof, daar de stof alleen

door loedoen van den vorm metterdaad

is; stof en vorm warden immers in

verhouding tot elkaar bedoeld. — A
forma [sumitur) differentia, s. thomas,

COMMENT. IN I PERIHERMEN. LECT. 8,

n° i o, Het soortelijk verschil komt van

den vorm.—Subiectumetforma suntper

se causae et principia omnis eius quod

fit secundum naluram, s. thomas,

COMMENT. IN I PHYSIC. LECT. I3,N° 2,

Subjekt en vorm %ijn van aard uit oor-

zaak en beginsel van al wat^overeen-

komstig de natuur wordt. — Forma ...

inquantum perficit materiamdando ei esse

quodammodo supra ipsum effunditur,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 14, A.

2, ad i, In yoover de vorm de stof ver-

volmaakt door haar het %ijn te schenken,

wordt hij om %po te %eggen in de stoj

uitgestort. — Forma per se unitur

materiae sicut actus eius, s. thomas,
COMMENT. IN II DE ANIMA, LECT. I,

Van aard uit wordt de vorm met de stof

vereenigd als haar dadelijkheid. —
Materia non potest per se exsistere
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sine forma, per quam est ens aclu, cum
de se sit in potentia tantum, s. Tho-
mas, COMMENT. IN VIT METAPHYS.
lect. 2, De stof kan niel door yjch

yelf en ponder vorm %ijn; dank %ij de^e
toch is %e metterdaad we^en, aan ?ich

ielf overgelaten is %e integendeel alleen

aanleg. — [Materia) non est hoc aliquid

nisi per formam, per quam fit actu, s.

THOMAS, COMMENT. IN VII META-
PHYS. lect. 2, De stof is alleen dank
8$ den vorm waardoor \e metterdaad
is, iets bepaalds. — Formae et perfec-
tiones rerum per materiam determi-
nantur, s. thomas, qu. disput. de
veritate q. 2, a. 2, c:., De vorm en de

volmaaktbeid der dingen warden door

de stof beperkt. — Debita proportio

materiae adformam est dupliciter, sci-

licet per ordinem naturalem materiae ad
formam, et per remotionem impedi-
menti, s. thomas, comment, in iv
SENTENT. D. 17, Q. I, A. 2, SOL. 2, C, ,

De evenredigheid tusschen stof en vorm
is tweevoudig, door een natmirlijke ver-

houding namelijk tusschen stof en vorm
en door verivijdering van hinderpalen. —
Ultima materia, quae scilicet est appro-
priate ad formam, et ipsa forma sunt
idem. Aliud enim eorum est sicut po-
tentia, aliud sicut actus, s. thomas,
COMMENT. IN VIII METAPHYS. LECT.

5, De laatste stof, die namelijk ge-

schikt is om den vorm te ontvangen en

de vorm %elf maken een en hef^elfde uit.

Het eene is namelijk als de aanleg, het

andere als de daad. — Individuatio

formae est ex materia, per quam con-

trahitur ad hoc determinatum. Door de

stof die hem tot lets bepaalds beperkt
wordt de vorm vereenlingd. — Forma
recipilur in patienle sine materia,

inquantum patiens assimilatur agenti

secundum formam et non secundum
materiam, s. thomas, comment,
in 11 de anima, lect. 24, De vorm
wordt ponder stof in hem die ondergaat

ontvangen; hij die ondergaat wordt

immers wat den vorm en niet wat
de stof betreft, aan den werker gelijk.— Forma, quae in patiente recipitur

ab agente, quandoque quidem habet

eundem modum essendi in patiente,

quern habet in agente quan-

doque vero forma recipitur in patiente

secundum alium modum essendi quam
sit in agente, quia dispositio mate-
rialis paiientis ad recipiendum non
est similis dispositioni materiali,

quae est in agente, ibidem, De
vorm die door hem die ondergaat van
hem die werkl ontvangen wordt, is

sotus op de^elfde manier in hem die

ondergaat als in hem die werkt; soms
echler doet hij %ich in hem die onder-

gaat anders voor dan in hem die han-
delend optreedt, omdat namelijk de

stoffelijke geschiktheid om te ontvangen

bij hem die ondergaat niet de^elfde is als

bij hem die werkt.— Si eodem modo dis-

ponalur patiens sicut agens, eodem modo
recipitur forma in patiente sicut erat in

agente, ibidem, Indien hij die ondergaat

\ooals bij die werktgesteld is, dan wordt
de vorm in hem die ondergaat ontvangen

op de manier waarop hij bij hem die han-
delend optreedt voorkomt. — Forma et

materia quae sunt pars compositi, cum
non subsistant, non sunt in praedicamen-
to substanliae sicut species, sed solum
sicut principia, s. thomas, comment,
in 11 sentent. d. 3, Q. 1, ad i, Vorm
en stof die deelen %ijn van het samenge-
stelde we^en hooren, daar %e niet op
sjch %elf staan, niet als klasse, maar wel
als beginsel in het hoofdbegrip « %elf-

standigheid » thuis. — Formae ... non

est, ut tempore materiam praecedat, sed
dignitate tantum, s. thomas, comment.
IN III SENT. D. 2, Q. 2, A. 3, SOL. 3,

AD 2, De vorm gaat de stof niet wat
den tijd betreft, maar alleen in op^icht

van voortreffelijkheid vooraf. — Forma
est finis genera/ionis, non ipsius gene-

rati, S. THOMAS, COMMENT. IN IV
sentekt. d. 8, q. i, a. 1, ad 1, De
vorm is het einddoel van de voortbrenging,

niet van het voortgebrachte. — For-
ma ... est principium agendi, S.

THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 1 3,
A. I, C, De vorm is bij elk we^en be-

ginsel van handelen. — Formae ... non

forma — 127 — forma

competit esse in loco, nisi per accidens,

quamvis aliquae formae sint principium

quo corpus inclinatur ad hum vel ilium

lOCUm, S. THOMAS, COMMENT. IN

BOETHII de trinitate q. 4, a. 3, c,
Den vorm komt het niet toe in de ruimte

te sjjn, behalve bij toeval; niettemin %ijn

sommige vormen ooryaak dat het li-

chaam tot die of gene plaats neigt.

— Formae non stmt separa/ae a sub-

stantiis compositis, s. thomas, com-
ment. IN XII METAPHYS., LECT.

3, De vormen ^ijn niet van de

samengeslelde ^elfstandigheden gescbei-

den. — Formae forma non datur, Aan
den vorm wordt geen vorm verstrekt.— Forma est communicabilis et univer-

salis, De vorm kati meegedeeld warden

en is algemeen. —
- Dans formam dat

omnia consequentia formam, Wat den

vorm verstrekt, verstrekt al wat op

den vorm volgt. — Alterius modi esse

habet forma in sensu et in re sensibili.

Nam in re sensibili habet esse natnrale,

in sensu autem habet esse intentionale

et spirituale, De vorm is in de ^intuigen

op een andere wij\e dan in de %intuige-

lijk waarneembare dingen %elf : in de

\intuigelijk waarneembare dingen is hij

namelijk phjsiscb, in de ^intuigen inte-

gendeel is hij kenbeeldelijk en geestelijk.

— Forma ... alicuius rei praeter ipsam

exsistens ad duo esse potest : vel ut

sit exemplar eius cuius dicitur forma,

vel ut sit principium cognitionis ipsius,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 15,

A. 1, C, Vormen die buiten de dingen

%elf bestaan, kunnen een dubbele be-

stemming hebben, ofwel het oorbeeld te

%ijn van het weven, waarvan %e de

vormen %jjn, ofwel een beginsel te 50tt

van de kennis er van, theol. sum.

1, 436-37.

—

Forma nihil (est) aliud,

quam divina similitude participata in

rebus, s. thomas, sum. c gent,
hi, 97, De vorm is niets anders

dan een goddelijke gelijkenis in de

dingen. — Forma absolute, De vorm
zonder meer. Forma abstracta,

Afgetrokken vorm. Forma acci-

dentalis, Bijkomstige vorm. Quod

... facit esse actu substantiale, dicitur

forma substantialis, et quod facit actu

esse accidentale, dicitur forma acc/den-

talis, s. thomas, de principiis na-
turae, Wat iets ^elfslandigs doet met-

terdaad^ijnheet^elfslandige vorm enwal
iets bijkomstigs doet metterdaad yijn heel

bijkomstige vorm. — Hoc ipsuw quod

forma accidentalis est aciionis principi-

um, habet a forma subslaniiali, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 77, A. I , AD 4,

Dat de bijkomstige vorm beginsel van ban-

deling is, beeft hij aan den ^elfstandigen

vorm tedanken.—Forma activa, Wer-
kende vorm. Forma adaequata,
Adaequate vorm. Forma adquisita,

Aangeworven vorm. Forma artifi-

cialis, Kunstmatigc vorm. Forma
cadaverica, Lijkvorm, bkysens, al-

gemeene zielkunde hi, 1 5 6. Forma
communis, Gemeenschappelijke
vorm. Forma completa, Volledige

vorm. Forma completiva, Voltrek-

kende vorm, vervolmakende vorm.
Forma compositionis, Samenstel-

lingsvorm. Forma concreata, Me-
degeschapen vorm. Forma con-
iuncta, Aansluitende vorm. For-

ma connaturalis, Gelijkaardige

vorm, gelijkgcaarde vorm, natuur-

verwante vorm, aangeboren vorm.
Forma constitutiva. Tot stand

brengende vorm. Forma cor-

poralis, Lichamelijkc vorm. For-
ma corporeitatis, Lichamelijk-

heidsvorm, janssens, god als
schepper 107. Forma corruptibilis,

Vergankelijke vorm. Forma debi-

ta, Verschuldigde vorm. Forma
determinata, Bepaalde vorm. For-
ma disponens, Geschiktmakende
vorm. Forma divina, Goddelijke
vorm. Forma essentialis, Wczcns-
VOrm, JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER
208. Forma exemplaris, Oerbeel-
delijke vorm. Forma extrinseca,
Uiterlijke vorm. Forma factiva,

Tot stand brengende vorm. Forma
generis, Geslachtsvorm. Forma
habitualis, Blijvende vorm. Forma
idealis, Oerbeeldelijke vorm. Forma



forma — 128 — forma

immaterialis, Onstoffelijke vorm.
Forma imperfecta, Onvolmaakte
vorm. Forma incorruptibilis, On-
vergankelijke vorm. Forma indi-
vidua, Vereenlingde vorm. Forma
individualis, Vereenlingde vorm.
Forma individuata, Vereenlingde
vorm. Forma indivisibilis, On-
deelbare vorm. Forma inferior,

Lager vorm, geringer vorm. Forma
informans, Bevormende vorm. For-
ma inhaerens, Niet op zich staande
vorm, bij iets anders hoorende vorm.
Forma innata, Aangcborcn vorm.
Forma intellegibilis, Verstande-
lijke kenvorm. Forma intellegibilis

ad opposite se habe(...)t, cum sit eadem

scientia oppositorum, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 8, C, De-
zelfde verstandelijke kenvorm ... doet

dienst poor tegenovergestelde dingen, want
over tegenovergestelde dingen handelt

een^elfde wetenschap, thkol. sum. i,

396. — Forma intentionalis, Ken-
beeldelijkc vorm. Forma inter-

media, Tusschenvorm. Forma
intrinscca, Innerlijke vorm. Forma
irrecepta. Op zich zelf staande

vorm, niet bij een ander hoorende
vorm. Forma logica, Denkkundige
vorm. Forma materialis, Bij de
stof hoorende vorm. Forma media,
Middenvorm. Forma mctaphysica,
Metaphysische vorm. Forma natu-
ralis, Natuurlijke vorm. Forma no-
bilior, Voortreffelijkcr vorm. Ouan-
to aliqua forma est nobilior, et simpli-

cior, tanto est maioris virtutis, S. THO-
MAS, sum. c. gent. 11, 72, Hoe voor-

treffelijkcr en enkelvoudiger een vorm

is, %po verder reiki sjjn kracht.— For-
ma non physica, Niet physische
vorm. Forma non subsistens, Niet
op zich zelf staande vorm. Forma
operativa, Weikende vorm. Forma
participata, Meegedeelde vorm.
Forma particularis, Afzonder-
lijke vorm. Forma per se exsis-

tens, Op zich staande vorm. Forma
per se subsistens, Op zich zelf

staande vorm. Forma perfecta,

Volmaakte vorm. Formaperfectior,
Volmaakter vorm. Forma ... perfec-

tior dat maleriae hoc, quod dat minus

perfecta et adhuc amplius, s. thomas,
COMMENT. IN II DE ANIMA, LECT. I,

'Een volmaakter vorm verstrekt de stof

wat een minder volmaakte vorm haar

verstrekt en meer ook. — Forma per-

manens, Blijvende vorm. Forma
physica, Physische vorm. Forma
prima, Eerste vorm. Forma primor-
dialis, Oervorm. Forma principa-

lis, Voomaamste vorm. Forma pro-
pria, Eigen vorm. Forma propria

est in qualibet re operationis propriae

principium, s. thomas, comment.
IN IV SENTENT. D. 49, Q. I, A. I,

sol. i, c, De eigen vorm is voor elk

weyen het beginsel van de dit we-^en

eigen verrichtingen. — Forma pura,
Loutere vorm. Forma recepta,

Ontvangen vorm. Forma recepta in

subiecto non naturali, sed extraneo,

recipilur in eo amissibiliter, De vorm die

niet in %ijn natuurlijk, niaar in een

vreemd subjekt ontvangen wordt, kan
er weer van gescheiden worden. —

-

Forma sacramcntalis, Sakra-

menteelc vorm. Forma sacra-

menti, Sakramenteele vorm. Forma
secundaria, Ondergcschikte vorm.
Forma seminalis, Kiemvorm, kie-

melijke vorm. Forma sensibilis,

Zintuigelijke vorm. Sicut ... per for-

mam naturalem res habet inclinationem

ad aliquid et habet motum aut actionem

ad consequendum id ad quod inclinatur,

ita ad formam etiam sensibilem vel

intellegibilcm requiritur inclinatio ad

rem sive per sensum sive per intellectum

comprehensam, s. thomas, qu. disput.

de anima A. 13, C, Zooals dank %ij

den natuurlijken vorm het we%en tot

iets geneigd is en dat bestreeft waartoe

het geneigd is, %oo ook volgt op den

^intuigelijken of verstandelijken vorm
de neiging tot wat, hetyij door de

^intuigen hetvjj door het verstand, wordt
waargenomen. — Forma separata,
Afgescheidcn vorm. Forma signa-
ta, Beteekcnde vorm. Forma sim-

forma — 129 — formaliter

plcx, Enkelvoudigc vorm. Forma
situalis, Houdingsvorm. Forma
speciei, Soortelijkc vorm. Forma
specifica, Soorteiijke vorm. Forma
spiritualis, Geestelijke vorm. For-
ma subsistens, Op zich zelf staan-

de vorm. Forma substantialis, Zelf-

standige vorm, zelfstandighcids-

vorm. Quod ... facit actu esse substan-

tial, diciturforma substantialis, et quod

facit actu esse accidentale, dicitur forma
accidenlalis, s. thomas, de principiis

naturae, Wat iets %elfstandigs doet

meiterdaad sws, heet ^elfstandige vorm
en wat iets bijkomstigs doet metterdaad

njjn, heet bijkomstige vorm. — Nec
forma substantialis completam essen-

tiam habet nec materia ... et ideo ex I

coniunctione ulriusque relinquitur Mud
esse in quo res per se subsistit, et ex
eis ejficitur unum per se, s. thomas,
DE ENTE ET ESSENTIA, C. 7, Noch
de ^elfstandige vorm heeft een volledige

we^enheid, noch de stof en %oo komt
eerst door vereeniging van beide dat tot

stand waardoor iets op ^ich %elf stoat

en uit beide ook komt een uiteraard

een we^en voort. — Si formae acci-

dentales, quae sunt in rebus corporalibus

habent proprias actiones, multo magis
forma substantialis habet aliquam pro-
priam actionem, s. thomas, SUM. C.

gent, in, 69, Hebben de bijkomstige

vormen in lichamelijke we^ens hun
eigen verrichtingen, dan heeft de %elf-

standige vorm te meer vjjn eigen werking.— Forma substantialis est primum
actionis principium sed non proxi-

j

mum, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

Q. 77, a. i, ad 4, De ^elfstan-

dige vorm is wel het eerste, maar niet

het naaste beginsel der werking. —
In actionibus naturalibus formae sub-

stantiales non sunt immediatum actio-

nis principium, sed agunt mediantibus
qualitatibus activis et passivis, sicut

propriis instruments, s. thomas,
COMMENT. IN IV SENT. D. 12, Q. I,

A. 2, sol. 2, c, Bij natuurlijke verrich-

tingen is de ^elfstandige vorm niet het
onmiddellijk beginsel der werking, maar

handelt inlegendeel met behulp van ge-

sleltenissen tot iverken en tot ondergaan

als met eigen werktuigen. — Hoc ip-

sum quodforma accidentalis est actionis

principium, habet a forma subslantiali,

3. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 77,
A. i, ad 4, Dat de bijkomstige vorm
beginsel van werking is, heeft hij aan
den %elfstandigen vorm te danken. —
Impossibile est unius rei esse plures

formas substanliales, s. thomas, com-
ment. IN II DE ANIMA, LECT. I, Het
gaat niet aan dat Un wetren verschillende

^elfstandige vormen %ou hebben. — For-
ma substrata, Ondersteuncnde
vorm, schragende vorm. Forma
supernaturalis, Bovennatuurlijke
vorm. Forma totius, Vorm van het

gehccl. Forma ... alicuius totius quod

est unum per ordinationem quandam
partium, est ordo ipsius, s. thomas,
COMMENT. IN XII METAPHYS. , LECT.

12, De vormvan een geheeldat Un is door

de ordening van vjjn deelen, is in de

schikking er van gelegen. — Forma
ultima, Laatste vorm. Forma uni-
versalis, Algemeene vorm.
FORMALIS : Vormclijk. Illud, quod

estformale in unoquoque est excellentius

in eo, quia per formam materia com-
pletur, s. THOMAS, COMMENT, in IV

SENTENT., D. 46, Q. 2, A. 2, SOL. 3,

c, Het lormelijke in elk we^en is

voortreffelijkst, want door den vorm
wordt de stof vervolmaakt. — Formali
cuiuscumque remoto, tollitur species,

Zoodra het vormelijke van iets verdwijnt,

verdwijnt ook ^ijn soorteiijke aard.

FORMALITAS : Vormelijkheid.
FORMALITER : Op vormelijke
wijze, potters vii, 33, vormelijk,
door zijn wezensvorm (Tgd CAU-
SALITER, Oorzakelijkerwijs; —
CONCOMTTANTER, Bcgeleiden-
derwijs; — CONSECUTIVE, Na-
komenderwijs; — EMINENTER,
OvertrefTenderwijs; — VIRTUA-
LITER, Kicmelijkerwijs; — IDEN-
TICE, Eenzelvigerwijs; — MA-
TERIALITER, Stoffelijkerwijs ; —
OBIECTIVE, Voorwerpelijkerwijs;
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formare — 13° — fructus

REALITER, Zaaklijkcrwijs,

werkelijkerwijs; — RATIONE, Be-
grippelijkerwijs).

FORMARE : Bevormen, met een

vorm uitrusten.

FORMATIO : Bevorming.
FORMATIVUS : Bevormend.
FORNICATIO : i. Ontucht. — 2.

Hoererij, hoerdom, schoffecring.

Cum fornicatio sit concubitus vagus, ut-

pote praeter matrimonium exsislens, est

contra bonum pro/is educandae, et idea

est peccatum mortale, s. thomas, sum.

theol. ii-ii, q. 154, a. 2, c, Daar
hoererij een onbepaalde beslaping is, —
%e geschiedt namelijk buiten bet huwelijk

om, — %?o is %e met bet wekqjn van

het op te voeden kroost in strijd en is

dan 00k een dood^ande. — Fornicatio

simplex, Gewone hoererij. Fornica-

tio ... simplex importat inordinationem

quae vergit in nocumentum vitae eius qui

est ex tali concubitu nasciturus, s. tho-
mas, SUM. THEOL. II-II, Q. I 5 4, A. 2,

c, Gewone hoererij bebelst een onge-

regeldbeid die bet /even van wit uit een

dergelijke beslaping moet geboren wor-

den, ten kwade komt.

FORTIS : 1. Sterk. A fortiori. Met
te meer reden. — 2. Moedig, dapper.

FORTITUDO : 1. Sterkte. — 2.

Kloekmoedigheid, dapperheid,sterk-

te. Fortitudo est quaedam medietas circa

timores et audacias, s. thomas, comm.
IN III ETHIC. NIC, LECT. 1 4,

Sterkte is de middenweg tusschen vrees

en roekeloosheid. — Est duplex for-

titudinis actus, scilicet aggredi et sus-

tinere, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 128, A. 1, C. Daar komen twee han-

delingen van de sterkte voort, aan te val-

len en te verduren. —- Fortitudini, secun-

dum quod est specialisvirtus, non possunt

assignari partes subiectivae, eo quod

non dividitur in multas virtutes specie

differentes, quia est circa materiam

valde specialem, ibidem, De sterkte

kunnen, ivanneer %e als bi^ondere deugd

beschouwd wordt, geen ondersoorten war-

den toegewe^en, %e wordt immers, daar

%e een heel bi^ondere stof be/reft, niet

in allerhande soorte/ijk verschillende

deugden ingedeeld.—Fortitudo civilis,

Staatsburgerlijke dapperheid. For-

titudo militaris, Krijgsdapperheid.

Fortitudo politics, Staatsburger-

lijke dapperheid.

FORTUITO : Gcvallijkerwijs, ge-

valligerwijs. Fortuitus, Gevallig,

meyer 299, gevallijk.

FORTUNA : Lot, toeval. Fortuna ...

est ... causaper accidens praeter intentio-

nem agentis, s. thomas, comment.
IN III ETHIC. NIC. LECT. 7, ToeVal

is alleen toevalligerwijs oor^aak en ligt

buiten de bedoeling van hem die handelt.

FORUM : Rechtbank, vierschaar.

In foro, Voor de vierschaar.— Forum
confessionis, Rechtbank der biecht.

In foro confessionis. In de biecht, voor

de rechtbank der biecht.— Forum con-

scientiae, Rechtbank van 't gewe-
ten. In foro conscientiae, Voor de

rechtbank van 't geweten, ten aan-^ien

van hetgeweten.— Forum Dei, Recht-

bank van God. In foro Dei, Voor de

rechtbank van God. — Forum Eccle-

siae, Vierschaar der Kerk. In foro

Ecclesiae, Voor de vierschaar der Kerk.

— Forum externum, Uiterlijke

rechtbank, vierschaar van de Kerk.

In foro externa, Voor de vierschaar der

Kerk. — Forum internum, Inner-

lijke rechtbank, rechtbank van 't ge-

weten. In foro interna, Voor de recht-

bank van Vgeweten. — Forum poeni-

tentiae, Rechtbank der biecht. In

foro poenitentiae, In de biecht, voor de

rechtbank der biecht.— Forum publi-

cum, Uiterlijke rechtbank, recht-

bank der buitenwereld. In foro

publico, Tegenover de buitenwereld, voor

de vierschaar der buitenwereld (kerke-

lijk recht).
FRAUDULENTER : Bcdricgen-

derwijs.

FRAUDULENTIA : Bedriegerij.

FRAUDULENTUS : Bedriegend.

FRAUDULOSUS : Bedriegend.

FRAUS : Bedrog.
FRUCTUS : Vrucht. Fructus gene-
ralis, Onbepaalde vrucht (misof-

frui — 131 — gaudium

fer). Fructus specialis, Bizondere
Vrucht, JANSSENS, DE H. EUCHARISTIE
163 (misoffer). Fructus specialis-

simus, Persoonlijke vrucht, jans-

SENS, DE H. EUCHARISTIE 162
(misoffer). Fructus Spiritus Sanc-
ti, Vrucht van den Hciligen Gecst,
POTTERS II, 3OO (MORAALTHEOLOGIE).
FRUI : Genicten.
FRUIBILIS : Gcnietbaar.
FRUITIO : Genieting, genot. Frui-
tio aeterna, Eeuwig genot. Frui-
tio beata, Zalig genot. Fruitio cac-

lestis, Hemelsch genot. Fruitio di-

vina, Goddelijk genot. Fruitio im-
perfecta, Onvolmaakt genot. Frui-
tio perfecta, Volmaakt genot. Frui-
tio temporalis, Tijdelijk genot.
Fruitio tertestris, Aardsch genot.
FUGA : Afkccr, ontwijking (harts-

tocht), potters v, 79.
FUNDAMENTALIS : Grondves-
tend, grondig.

FUNDAMENTALITER : Grond-
vestenderwijs.

FUNDAMENTUM : Grond, bey-
sens, ontologie 21, grondslag,

ibidem 30, grondvest. Fundamen-
tum in intellectu, Grondslag in

den gecst. Cum fundamento in intel-

lectu, Met grond in den geest. — Fun-
damentum in re, Grond in de
zaak, grondslag in de dingen, grond-
slag in de werkelijkheid. Cum fun-
damento in re, Met een grond in de

dingen, de groot, denkers over
ziel en leven, 249, met een grond-

slag in de werkelijkheid, met grond in

de %aak. — Sine fundamento in re,

Zander grond in de t^aak, doodkorte,
maat en meten 24, ponder grond-

slag in de werkelijkheid, ponder grond
in de dingen.— Fundamentum prin-

cipal, Voornaamste grondslag,
voornaamste grond. Fundamentum
proximum, Naaste grond. Funda-
mentum relationis, Grond van
een betrekking. Fundamentum
remotum, Verwijderde grondslag.
Fundamentum secundarium, Bij-
komstige grond, bijkomstige grond-
slag.'

FURTUM : Dicfstal, potters rv,

238.

FUTURIBILE
: Voonvaardclijk

toekomstig.

!
FUTURUM : i. Toekomst. — 2.

Het toekomstige. In seipsis ... futura
cognosci non possunt nisi a Deo, cui

etiam sunt praesentia, dum in cursu
rertim sunt futura, inquantum eius

aeternus intuitus simul fertur supra
totum temporis cursum, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 86, A. 4, C, In

%ich ^elf kunnen toekomstige dingen

alleen door God gekend worden, voor

Wie %e, ook wanneer %e in verhouding

tot den loop der gebeurtenissen nog toe-

komstig heeten, tegenwoordig ^ijn; Gods
eeuwige blik rust immers ter^elfdertijd

op het heele verloop van den tijd. — Fu-
turum absolutum, Het toekomstige
zonder meer, het onvoorwaardelijk
toekomstige. Futurum condicio-
natum, Het voorwaardelijk toe-
komstige. Futurum libcrum con-
dicionatum, Het vrij voorwaarde-
lijk toekomstige.

FUTURUS : Toekomstig. lllud quod
nunc est, ex eo futurumfuit, anteqttam

esset, quia in causa sua erat, ut jnret,

. S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 6,
A. 7, ad 3, Wat op dit oogenblik is,

was toekomstig voor het was, omdat
het in de bedoeling lag van de oor^aak
dat het ^ou^ijn, theol. sum. i, 475.

G
GAUDIUM : Vreugde, blijdschap. notsvreugde. Gaudium spirituale,
Gaudium comprehensoris, Vrcug- Geestelijkc vreugde. Gaudium
de van de gelukzaligcn, hemelsche viatoris, Vreugde van wie op weg
vreugde. Gaudium fruitionis, Ge- is.
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GENERABILIS : Voortbreng-

baar, teelbaar.

GENERALIS : Algemeen. Generate

dicitur aliquid dupliciter : una modo
per praedicationem, sicut animal est

generale ad hominem et equum et alia

htiiusmndi, et hoc modo generale oportel

quod sit idem essentialiter cum his, ad
quae est generale. ... Alio modo dicitur

aliquid generale secundum virtutem,

sicut causa universalis est generalis ad
omnes suos cffectus, ut sol ad omnia

corpora, quae illuminantur, vel immu-
tantur per virtutem ipsius; et hoc modo

generate non oporlet quod sit idem in

essentia cum his ad quae estgenerale, quia

non est eadem essentia causae et effectus,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 58,

A. 6, c, lets Man op twee manieren

warden algemeen genoemd : vooreersl

als ge^egde; trpo is namelijk « dier »

een algemeen begrip tegenover « mensch »

en « paard » en andere dergelijke; in

dot geval nu moet bet algemeene we^en-

lijk het^elfde %ijn als dat waartegcn-

over het algemeen is. Verder wordt lets

nog wat •%ijn kracht betreft algemeen

genoemd, ^ooals een alomvallende oor^aak

tegenover haar uitwerkselen algemeen

is; %po is namelijk de %on algemeen

tegenover alle lichamen die verlicht wor-

den of onder haar invloed een wij^iging

ondcrgaan. In bewust tweede geval hoeft

echter het algemeene niet we^enlijk ge-

lijk te %ijn aan dat waartegenover het

algemeen is; oor-yaak en uitwerksel heb-

ben immers niet een^elfde we^enheid.

GENERALITER : Over 't alge-

meen.
GENERARE : Voortbrengen, telen.

Simpliciter generatur aliquid quodam-

modo ex non ente, alio modo ex ente,

S. THOMAS, COMMENT. IN I DE
GENER. F.T CORR., LECT. 6, N° 7,

lets wordt ponder meer uit het eenigs-

v>ins niet ijjnde en uit het %ijn voott-

gebracht. — Ilia, quae naturaliter ger-

minantur ex semine, non possunt na-

turaliter sine semine getterari, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 71, AD I,

Wat op natuurlijke wij^e met behulp

van s>aad wordt voortgebracht kan niet

op natuurlijke wij^e ponder toedoen van

•zaad warden voortgebracht.

GENERATIANISMUS : Telings-

leer, generatianisme.

GENERATIO : Teling, voortbren-

ging. Omnis generatio ex aliquo est,

scilicet ex materia, et ad aliquid, scili-

cet ad formam, s. thomas, sum. c.

gent, in, 69, Alles wordt voortge-

bracht uit iets, uit de stof namelijk,

en tot iets, d. i. tot den vorm.— Genera-

tio recipit speciem a termino, sicut et

caeteri motus, s. thomas, sum. theol.
hi, q. 28, a. 1, arg. 4, De voortbren-

ging wordt, gelijk dat bij de overige

veranderingen eveneens het geval is, in

haar eigen aard bepaald door het eind-

punt der voortbrenging, theol. sum.

xxi, 38. — Generatio ... est terminus

alterations, S. thomas, comment.
IN I DE CAELO ET MUNDO LECT. 29,

N° 11, Het eindpunt van hoedanigheids-

verandering is voortbrenging. — Gene-

ratio est propter formam, s. thomas,
COMMENT. IN I ANAL. POST. , LECT.

38, N° 3, Voortbrenging is het om
den vorm te doen. — Dicitur ... prin-

cipium generationis ipsum generans, et

huic principio correspondet sicut ter-

minus ipsum genitutn. Dicitur etiam

principium generationis a quo incipit

generatio, et hoc modo principium vel

initium generationis est privatio formae

inducendae, et huic principio terminus

oppositus estforma per generationem in-

dlicla, S. THOMAS, COMMENT. IN I

sent., D. 5, Q. 3, sol., Beginsel van

voortbrenging noemen we hem, die voort-

brengt en tegenover hem staat als eind-

punt wat wordt voortgebracht; beginsel

van voortbrenging heet echter ook dat

waarvan de voortbrenging uitgaat en dan

is de ontstentenis van den in te leiden

vorm voortbrengingsbeginsel; het tegen-

overgestelde uiterste, de ingeleide vorm

namelijk, beantwoordt daar dan aan als

uitkomst. — Generationis subiectum non

est id, quod generatur, sed materia eius,

S. THOMAS, COMMENT. IN V PHYSIC,
lect. 3, n° 14, Subjekt van de voort-
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brenging is niet wat voortgebracht wordt,

maar de stof. — Generationes ... et

corruptiones ex contrariis et in contraria

SUnt, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q.

75, a. 6, c, Voortbrenging en ontbinding

gaan van e'en tegendeel tot het andere.— Oportet ... illud quod praeexsistit

generation/ esse potentia ens, acta autem

non ens, s. thomas, comment, in i

DE GENER. ET CORR., LECT. 6, N° 7,

Aan de voortbrenging moet het we^en

in aanleg, niet het we^en metter-

daad voorafgaan. — Generatio unius

est corruptio alterius, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 19, a. 9, c, Het ontstaan

van het eene volgt uit het vergaan van
het andere. — In omni ... generatione

quod est in potentia, est prius tempore

et posterius natura, quod autem est

completum in actu, est prius natura et

posterius tempore, s. thomas, com-
ment. IN I ANAL. POSTER., LECT. 4, N°
16, Bij elke voortbrenging komt wat in

aanleg is wat den tijd betreft eerst, wat
echter de natuur betreft laatsi; wat inte-

gendeet metterdaad volkomen is komt wat
de natuur betreft eerst, in tijdsop^icht

daarentegen laatst.— Generationeposte-

riora sunt priora perfectione, Wat het

laatst wordt voortgebracht is het vol-

maaktst. — Generatio fit in instanti,

Voortbrenging is ondeelbaar.— Impossi-

ble est per generationem reiterari idem

numero, s. thomas, sum. c gent, ii,

83, Hetgaatniet aan, dat door voortbren-

ging twee maal het eenlingelijkerwij^e

%elfde %ou tot stand komen. — Ge-
neratio a casu, Gevallijke te-

ling. Generatio absoluta, Vol-
strekte teling. Generatio acciden-

talis, Bijkomstighcidsteling, bij-

komstigheidsvoortbrenging. Gene-
ratio-actio, Bedrijvende voort-

brenging. Generatio activa, Be-
drijvende voortbrenging. Genera-
tio aequivoca, Meerannige teling,

wisselduidige i cling. Generatio
aeterna, Eeuwige voortbrenging.
Generatio animalis, Dierlijke te-

ling. Generatio artificialis, Kunst-
matige teling. Generatio carnalis,

Vleeschelijke teling. Generatio
completa, Volledige teling. Ge-
neratio continua, " Onafgebrokcn
teling. Generatio contra naturam,
Tegennatuurlijke teling. Generatio
corporalis, Lichamclijke teling. Ge-
neratio digenetica, Digenetische
teling, digenetische voortbrenging.
Generatio divina, Goddelijke voort-
brenging. Generatio finita, Be-
perktc teling. Generatio rissipara,

Teling door splitsing. Generatio
gemmipara, Teling door kiemaf-
scheiding. Generatio humana,
Menschelijke teling. Generatio
infinita, Eindclooze teling. Ge-
neratio intcllegibilis, Verstande-
Ujke teling. Generatio interme-
dia, Tusschenteling. Generatio le-

galis, Wettelijke teling. Generatio
materialis, Stoffelijkc teling. Ge-
neratio media, Tusschenteling.
Generatio miraculosa, Wonder-
bare teling. Generatio momenta-
nea, In een oogenblik voltrokken
teling. Generatio naturalis, Na-
tuurlijke teling. In naturali generatione

animalium principium activum est virtus

formativa, quae est in semine, in iis,

quae ex semine generantur, loco cuius

virtutis in iis quae ex putrefactione

generantur, est virtus caelestis corporis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 71,
ad i, Bij natuurlijke teling van dieren

is, althans voor dieren die uit %aad ge-

boren worden, de bevormende kracht
van het v^aad bedrijvettd beginsel; voor

dieren die uit verrotting geboren warden
neemt de kracht van een of ander hemel-
lichaam bewuste taak waar. — Gene-
ratio occulta, Verborgcn teling. Ge-
neratio-passio, Ondergane teling.

Generatio passiva, Ondergane te-

ling. Generatio per accidens, Bij-
komsrige teling. Generatio per se,

Hoofdteling, hoofdzakelijke teling.

Generatio perpetua, Onafgebro-
ken teling. Generatio prima, Eerste
teling. Generatio secundum quid,
Teling in een zeker opzicht, voort-
brenging in ccn zeker opzicht. Ge-
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neratio simplex, Enkelvoudige te-

ling. Generatio simpliciter, Teling
zonder meer. Generatio spiritua-

lis, Geestelijke teling. Generatio
spontanea, Zelfwording, potters

1, in, vanzelfwording. Genera-
tio sporipara, Met behulp van
een bizondere kiemcel voltrokken
teling. Generatio substantialis,

Zelfstandigheidsteling, zelfstandig-

hcidsvoortbrenging. Generatio tem-
poralis, Tijdelijke teling. Ge-
neratio ultima, Laatste teling. Ge-
neratio univoca, Eenzinnige teling.

Generatio Verbi, Voortbrenging
van het Woord, potters I, 157.

GENERATIVUS : Voortbrengend,
telend.

GENERICE : Geslachtclijkcrwijs

(Tgd SPECIFICE, Soortelijkerwijs;— NUMERICE, Eenlingswijs).

GENERICUS : Geslachtelijk.

GENITUS : Voortgebracht.

GENUS : 1. Geslacht. Ex genere sm,
Hit den aard der %aak, potters, v, 6,

uiteraard, ibidem v, 34. — In genere,

In 't algemeen. — Genus in quod quid

est praedicatur, s. thomas, sum. c.

gent. 1, 25, Het geslacht wordt van

de watheid ge^egd. — Unumquodque

cotlocatur In genere per rationem suae

quidditalis, s. thomas, sum. c. gent.

1, 25, Alles wordt op grand van %ijn

watheid in een of ander geslacht onder-

gebracbt. — Genus significat quandam

formam, tamen non determinate banc

vel illam quam determinate differentia

exprimit, quae non est alia quam ilia

quae indeterminate significabatur per

genus, s. THOMAS, de ente et es-

sentia, c. 3, Het geslacht geeft een of

ander vorm te kennen, hoewel niet bepaald

de-^en of genen vorm; de^e toch wordt

bepaald door het soortelijk verschil ver-

woord, dat niets anders te kennen geeft

dan wat op onbepaalde wij-^e door het

geslacht beteekend wordt. — Qmne
genus habet differential, quae sunt

extra essentiam generis, s. thomas,
sum. theol. 1, Q. 3, a. 5, c, Elk
geslacht bevat verschillen, die buiten de

we^enheid van het geslacht liggen,

theol. sum. 1, 77. — In nulla

genere species diversificatur nisi differen-

tiis quae per se dividunt genus, s. tho-
mas, QU. DISP. DE ANIMA, A. 13,

c, In geen enkel geslacht worden de

soorten anders van elkaar gescheiden dan

door de verschilpunten die bewust

geslacht uiteraard indeelen. — Genus

continet suas differentias, Het geslacht

omvat %ijn soortelijke verschilpunten.— Negatio pura ... non potest naturam

vel rationem generis constituere, quia

sic genus non diceret, quid est res, sed

quid non est, s. thomas, sum. c:. gent.

1, 25, Loutere ontkenning kan de natuur

en het begrip van het geslacht niet uit-

maken ; aldus toch %pu het geslacht niet

te kennen geven war lets is, maar wat
lets niet is. — Omnia, quae sunt in

aliquo genere, derivantur a principle

illius generis, s. thomas, sum. theol.
MI, q. i, a. i, sed c, Alles wat

in een bepaald geslacht thuishoort, komt
van het beginsel van datgeslacht voort.—
Illud quod estprimum in quolibet genere

esi causa omnium eorum quae sunt post,

S. THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 5 6, A.

1, c, Het eerste in elk geslacht is

maatstaf van wat er na komt, — Id
quod est genus, prout praedicatur de

specie, implicat in sua significatione,

quamvis indistincte, toturn id quod de-

terminate est in specie, s. thomas,
de ente et essentia, o. 3, Het
geslacht omvat, ivanneer het van de soort

ge^egd wordt, in %ijn beteekenis alles

wat de soortelijke aard duidelijk te

kennen geeft; het omvat het echter op

onbepaalde wij-^e. — Unitas generis

ex ipsa indeterminatione vel indifferentia

procedit, ibidem, De eenheid van het

geslacht berust op ^ijn onbepaaldheid,

d. i. op %ijn onverschillige houding. —
Natura speciei est indeterminata res-

pectu individui, sicut natura generis

respectu speciei, ibidem, De natuur van

de soort is ten overstaan van den eenling

onbepaald evenals de natuur van het

geslacht ten overstaan van de soort. —
Genus referendum est ad plures species.

genus — *3 5
— glorificare

Het geslacht gaat op verschillende

soorten terug. — Genus est prius

specie, Het geslacht gaat de soort vooraf.— Genus inest speciebus suis, Het

geslacht wordt door %ijn ondersoorten

omvat. — Genus est imperfectius

specie, Het geslacht is minder volmaakt

dan de soort. — Opposifa reducuntur

in idem genus, Tegenover elkaar staande

dingen gaan op een %elfde geslacht terug.— Id cui intellectus intentionem prae-

dicabilitatis attribuit, componens id

cum altera non est ipsa intentio

generis, sed potius id cui intellectus

intentionem generis attribuit, s. tho-
mas, DE ENTE ET ESSENTIA, C. 4,

Dat waaraan het verstand door samen-

stelling met lets anders de ^egbaarheids-

betrekking toekent, is niet de ges/acbts-

betrekking %elf, maar wel dat waaraan
het verstand de geslachtsbetrekking heeft

toegekend. — In quolibet novem generum

accidentis est duo considerare. Quorum
mum est esse, quod competit unicuique

ipsorum, secundum quod est accidens :

et hoc communiter in omnibus est

inesse subiecto, accidentis enim esse est

inesse. Alhid, quod potest considerari

in unoquoque, est propria ratio unius-

cuiusque illorum generum, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 28, A. 2, C, Elk
van de negen kategorieen van bijkomstig-

heden kunnen we onder twee op^ichten

beschouwen. Vooreersl onder opvjcht

van bet sjjn dat aan elke bijkomstigheid

als ^oodanig toekomt. Dit %ijn nu is

bij alien \onder uilyondering een in-een-

subjekt-^ijn. Het ^ijn immcrs van de

bijkomstigheid is een in-een-subjekt^ijn.

Het tweede dat we ktmnen beschouwen bij

elke bijkomstigheid is het eigenaardige

van iedere kategorie, theol. sum.

11, 31. — Genus analogum,
Deelsgclijkend geslacht. Genuscom-
mune, Gemeenschappelijk geslacht.

Genus corporeum, Lichamelijk ge-

slacht. Genus generalissimum,
Ruimste geslacht. Genus inferius,

Lager geslacht. Genus infimum,
Laagste geslacht. Genus interme-
dium, Tusschengeslacht. Genus

logicum, Denkkundig geslacht.

Genus mediatum, Middellijk ge-

slacht. Genus medium, Tusschen-
geslacht. Genus metaphysicum,
Metaphysisch geslacht. Genus mo-
rale, Zedelijk geslacht. Genus na-
turale, Natuurlijk geslacht. Genus
physicum, Physisch geslacht. Ge-
nus praedicabile, Zegbaar geslacht.

Genus praedicamentale, Hoofdbe-
grippelijk geslacht. Genus primum,
Eerste geslacht. Genus propin-
quum, Nabij geslacht. Genus pro-
ximum, Naaste geslacht. Genus
remotum, Verwijderd geslacht. Ge-
nus scibilium, Kengebied. Genus
speciale, Bizonder geslacht. Genus
subalternatum, Ondergeschikt ge-

slacht. Genus subalternum, On-
dergeschikt geslacht, lager geslacht.

Genus subiectum, Grondgeslacht.
Genus superius, Hooger geslacht.

Genus supremum, Hoogste ge-

slacht. Genus univocum, Eenzinnig
geslacht.— 2. Zijnsvorm, denkvorm,
hoofdbegrip, grondbegrip. Decern

genera entis dicuntur decern praedica-

menta, s. thomas, comment, in hi
physic., lect. 5, N° 1 5, De tien yijns-

vormen heeten tien hoofdbegrippen.

GEOMETRIA : Meetkunde.
GLORIA : i. Roem, beroemdheid.
Gloria Dei, Gods gloric. Inanis
gloria, ijdele glorie, potters v, 21,

roemzucht. Gloria mundana, We-
reldsche roem. — 2. Hccrlijkheid.

Gloria accidentalis, Bijkomstige
heerlijkheid. Gloria animac, Hccr-
lijkheid dcr ziel. Gloria caelestis,

Hemelsche heerlijkheid. Gloria cor-

poralis, Lichamelijke heerlijkheid.

Gloria creata, Geschapen heerlijk-

heid. Gloria essentialis, Wczenlijke
heerlijkheid, voornaamste heerlijk-

heid. Gloria finalis, Eindheerlijk-
heid. Gloria futura, Toekomstigc
heerlijkheid. Gloria perfecta, Vol-
maakte heerlijkheid. Gloria spiritu-

alis, Geestelijke heerlijkheid.

GLORIATIO : Grootsprekerij.
GLORIFICARE : Verheerlijkcn.



glorificatio - 136 - gratia

GLORIFICATIO : Verheerlijking.

GLORIOSUS : Hcerlijk.

GNOME : Gematigd oordecl, mild-
dadig oordeel, s*etemperd oordcel
(Syn. EUGNOMOSYNE).
GRADUS : Graad, rang. Gradus
abstractionis, Graad van afgetrok-
kenheid. Gradus affinitatis, Graad
van aanverwantschap (huwelijk).
Gradus cognitionis, Graad van
kennis. Gradus consanguinitatis,

Graad van blocdvenvantschap (hu-

welijk). Gradus esscndi, Wezens-
rang, wczensgraad. Gradus imma-
terialitatis, Graad van onstoffelijk-

heid. Gradus intensitatis, Graad
van felheid. Gradus metaphysicus,
Metaphysiscbe graad.

GRATIA : 1. Genade. Gratia nihil

est alhid, quam quaedam participata

simililudo divinae naturae, s. thomas,
SUM. THEOL. Ill, Q. 62, A. I, C„ De
genade is niets anders dan een meege-

deelde gelijkvormigheid aan de goddelijke

natuur, theol. sum. xxii, 58.— Gratia reducitur ad primam
speciem qualitatis, s. thomas, sum. I

THEOL. I-II, Q. IIO, A. 3, AD 3, De
genade wordt tot de eerste soort van

hoedanigheid teruggebracbt, theol. sum.

xi, 67. — Gratia medium est inter

naturam et gloriam, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 62, A. 3, ARG. 3,

De genade siaat tusschen natuur en

beerlijkbeid in. — Gratia nihil est aliud

quam quaedam incohatiogloriaein nobis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 24,

A. 3, ad 2, Degenade is niets anders dan

een begin pan de heerlijkheid in ons. —
Gratia actualis, Dadelijke genade,

potters vi, 81. Gratia adiuvans,
Helpende genade. Gratia adoptio-
nis, Genade van aanneming. Gratia
auxilians, Genade van bijstand,

potters 1, 269. Gratia capitis,

Genade van Christus als hoofd der

Kerk, quaadvliet ii, 22. Gratia

cibans, Vocdende genade, potters
vt, 166 (eucharistie). Gratia com-
prehensoris, Genade van bczit. Gra-

tia concomitans, Vergezellende ge-
|

nade, bcgeleidende genade. Gratia
consequens, Nakomende genade.

Gratia consummata, Volkomen ge-

nade. Gratia cooperans, Medewer-
kende genade, meter 363. Gratia

creata, Gescbapen genade. Gratia

efficax, Doeltreflende genade, jans-

SENS, HETMENSCHGEWORDEN WOORD,
310. Gratia efficax per se, Uit

zich zelf gevolguitwerkende genade.

Gratia excitans, Aanwakkerendc
genade. Gratia externa, Uitwendi-
ge genade. Gratia fidei, Genade van
't geloof. Gratia finalis, Eind-
genade. Gratia finita, Eindige ge-

nade. Gratia gratis data, Om niet

gegeven genade, gezelle 114, om
niet geschonken genade, quaad-
vliet hi, 14. Gratia gratum faciens,

Heiligmakende genade, ibidem,

hi, 16. Gratia habituaiis, Blijvende

genade, bebbelijke genade. Gratia
illuminans, Verlichtende genade,
van hoogstraten i, 290. Gratia
imperfecta, Onvolmaaktc genade.
Gratia infinita, Oneindigc genade.
Gratia infusa, Ingcstortc genade.
Gratia interna, Inwendige genade,
potters vi, 3. Gratia iustifi-

cans, Rechtvaardigmakende genade,
meyer 363, heiligmakende genade.

Gratia linguarum, Genade der

talen. Gratia medicinalis, Genezen-
de genade, potters vi, 9. Gratia
miraculorutn, Genade der won-
deren. Gratia operans, Werkende
genade, meter 363. Gratia patriae,

Genade van den hcmel. Gratia

perfecta, Volmaaktc genade. Gra-

tia perseverantiae, Genade van vol-

harding. Gratia personalis, Per-

soonlijke genade, quaadvliet hi,

22. Gratia praedeterminans, Voor-
afbepalende genade, janssens, het
menschgeworden woord 310. Gra-
tia praeparans, Voorbereidende ge-
nade, meyer 363. Gratia praeveni-
ens, Voorkomende genade. Gratia
prima, Eerste genade. Gratia pro-
phetiae, Genade van voorspelling.

Gratia regenerationis, Genade der

gratificare — !37 — habitudo

wedergeboorte, potters vi, 8i.

Gratia reparans, Herstellende ge-

nade. Gratia sacramcntalis, Sakra-

menteele genade. Gratia sanans,

Genezende genade. Gratia sanc-

tificans, Heiligmakende genade,

meyer 363. Gratia signorum, Ge-
nade der wondercn. Gratia singu-

laris, Bizondere genade. Gratia

spiritualis, Geestelijke genade. Gra-
tia status, Genade van staat. Gratia

subsequens, Volgende genade, na-

komende genade. Gratia sufficiens,

Gcnoegzame genade, potters vi,

11, toereikende genade, volstaande
genade. Gratia unionis, Genade
van vereeniging. Gratia unitiva,

Vereenigcndc genade, potters vi,

166. Gratia viatoris, Genade van
wie op weg is. — 2. Dankbaarhcid,
erkentelijkheid. Gratiarum actio,

Dankbetuiging.
GRATIFICARE : Bcgcnadigen, be-

gunstigen.

GRATIFICATIO : Begenadiging,

begunstiging.

GRATITUDO : Dankbaarhcid,
potters v, 125, erkentclijkheid.

GRATUITE : Om niet, potters
n, 113.

GRATUITUS : Onverschuldigd,
gezelle 1 6, onvcrdiend.
GUBERNARE : Bcsturen. Entia

noltmt male gubernari, aristoteles,
xi metaphys. c. io; 1076, a, 3;
De we^ens willen niet slecht bestuurd
worden.

GUBERNATIO : Bestuur. Gubcr-
natio mundi, Wercldbcstuur, dau-
bknton, de inrichting van de
wijsgeerige godgeleerdheid 120.

GUBERNATIVUS : Besturend.

GULA : Gulzigheid, fotters v, 18.

GUSTUS : Smaak. Tactus ... etgustus

sunt maxime naturales, s. thomas,
sum. theol. 1, Q. 78, a. 3, c., 'fasten

en smaak i>ijn hoogst natuurlijk.— Li-

cet ... sapor non immutet organum seiisus

faciendo ipsum saporasum, tamen haec

immulalio non est sine aliquali trans-

mniatione tarn saporosi quam etiam

organi gustns, et praecipue secundum

humectationem, s. thomas, qu. disp.

de ANiMA, A. 13, c., Hoewel lets sma-
kelijks het %intuigelijk orgaan geen wij-

•^iging doet ondergaan door het smakelijk

te maken, toch geschiedt beimsle verrich-

ting niet ponder eenige wij^iging ^oo van

hetgesmaakle als van het orgaan van den

smaak, vooral echler door bevochtiging.

H
HABERE : 1. Hebben. — 2. Heb-
bing (denkleer).

HABILIS : Bekwaam, vaardig.

HABLLITAS : Vaardigheid, be-

kwaamheid.
HABITUALIS : Hebbelijk, meyer
364.

HABITUALITER : Hebbelijker-

wijs, gewoontelijkerwiis.

HABITUDO : Verhouding, de
COCK, OVER DE MENSCHELIJKE DA-
DEN 48. Dicilur ... aliquidpossibile, vel

impossibile absolute ex habitudine termi-

norum, s. thomas, sum. theol. i, q.

25, A. 3, c. Men noemt iets volstrekt

mogelijk of volstrekt onmogelijk, om de

verhouding van de termen, theol. sum.

I, 697. — Possibile ... dicitur duplkiter

secundum philos. V metaphys. (text. 17).

Uno modo per respectum ad aliquam
potentiam ; shut quod subditur humanae
potentiae, dicitur esse possibile homini.

... Alter modus ... absolute, ex habitu-

dine terminorum, S. Thomas, sum.
theol. 1, q. 25, a. 3, C, Zooals de

W'ijsgeer -%egt in het Ve Boek der

Metaphysica, kan iets mogelijk %ijn,

ten eerste, voor een bepaald vermogen;
mat bij voorbeeld onder 's menschen
vermogen valt, is mogelijk voor den
mensch. Verder kan iets in volstrekten

%in mogelijk v>ijn, om de verhouding

namelijk van de uitersten. — Habitudo
accidentalis, Bijkotnstige verhou-
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ding. Habitudo naturalis, Natuur-
lijke verhouding. Habitudo neces-
saria, Noodzakelijke verhouding.
Habitudo realis, Zaaklijke verhou-
ding. Habitudo universalis, Alge-
meene verhouding. Habitudo vo-
luntaria, Willijke verhouding.
HABITUS : 1. Hebbing (grond van
de verhouding tusschen twee hoofd-
begrippen) (Syn. HABERE). Habi-
tus naturaliter prior est privatione, s.

THOMAS, COMMENT. IN I PERIHERMEN.
lect. 8, n° 3, Hebbing komt in natuur-

lijk op^icht voor ontstentenis (denk-
leer). — 2. Omgcving, beysens,

logica 44, omkleeding (als hoofd-
begrip). Cum homo dicitur armatus vet

vestitus vsl cakeatus, denominator ab

aliquo extrinseco, quod non habet ratio-

nem neque causae, neque mensurae, unde

est speciale praedicamenlum et dicitur

habitus, s. thomas, comment, in

in physic, lect. 5, n° I 5, Wanneer
een mensch gewapend of gekleed of

geschoeid is, dan wordt hij genoemd
naar iets uitwendigs dat oor^aak noch

mate, dat dus een afconderlijk hoofd-

begrip is en dit hect « omkleeding »

(denkleer). — 3. Hebbelijkheid,

RUUSBROEC III, 84; KOK, KORT BE-

GHRIJP VAN 'T REDENKONSTIG ON-
DERWIJS 182; SYNOPSIS LOGICA 1 73,
blijvendegesteltenis, potters ii, 300
(denkleer). Qualitates quae secun-

dum rationem suam sunt facile mobiles,

si ex aliquo accidente difficile mobiles

reddanlur, habitus dicuntur, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 49, A. 2, AD 3,

De hoedanigheid die, naar weyensgrond,

gemakkelijk verdwijnt, heet, wanneer

%e om een of ander bijkomstigs moeilijk

te verdringen valt, hebbelijkheid. —
Ubi est specialis ratio obiecti etiam in

materia, genera/i, oportet esse specialem

habitum, s. thomas, comment, in

v ethic, nic. lect. 2, Zoodra %icb,

00k op een algemeener gebied, een nieuwe

voorwerpsgrond voordoet, is er 00k een

nietiwe hebbelijkheid noodig. — Mate-

rialis diversitas obiecti non diversificat

habitum, sed solum formalis, s. tho-

mas, COMMENT. IN I ANAL. POSTER.

lect. 41, n° 11, De stoffelijke

verscbeidenbeid onder de voorwerpen

brengt niet verschillende hebbelijkheden

mee, maar alleen vormelijke verscheiden-

heid. — Sciendum ... quod quando ha-

bitus vel potentiae penes obiecta distin-

guuntur, non distinguuntur penes quas-

libet differentias obiectorum, sed penes

Mas quae sunt per se obiectorum, in

quantum sunt obiecta, s. thomas, com-
ment. IN BOETHII DE TRINITATE,

Q.5, A. 1, C, Er dient in acht genomen
dat, wanneer hebbelijkheden of vermo-
gens naar bun voorwerp worden ingedeeld,

bewuste onderscheiding niet geschiedt op
grond van alle kentrekken die bun voor-

werpen doen uiteenloopen, maar op

grond van die eigenschappen die een

voorwerpi, in yoover bet in een bepaald

geval voorwerp is, toekomen. — Habi-

tus est altera natura, De hebbelijkheid

is een tweede natuur. — Habitus gene-

ratur ex actibus, Hen hebbelijkheid

wordt voortgebracht door daden. —
Nihil ... prohibet unum actum a diversis

habitibus informari, s. thomas, sum.

THEOL. II-II, Q. 4, A. 3, AD I, Er is ...

nieis op tegen, dat een %elfde daad haar

vorm ontvangt door verschillende hebbe-

lijklieden, theol. sum. xi, 126. —
Habitus eiusdem possunt esse diversi

actus, Op een ^elfde hebbelijkheid kun-

nen verschillende daden teruggaan. —
In eodem esse dispositionem et habitum

non est necesse, nisi quando ipsa disposi-

tio fit habitus, s. thomas, qu. disp.

de veiutate q. 14, a. 4, ad 5,

Geschiktheid en hebbelijkheid hoeven niet

een %elfde vermogen aan te doen, behalve

wanneer de geschiktheid tot een hebbe-

lijkheid wordt. — Unus habitus non

potest esse nisi unius potentiae, sicut una

forma nisi unius materiae, et unus acci-

dens non nisi, unius subiecti, s. thomas,
COMMENT. IN IV SENTENT. D. 14, Q.

i, a. 3, sol. i, c, Een hebbelijkheid,

een vermogen; een vorm, een stof en een

bijkomstigheid, een subjekt. — Natura
potentiae per habitum non tollitur, S.

THOMAS, COMMENT. IN II SENTENT.
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d. 27, q. 1, a. i, ad 3, De aard van

een vermogen wordt door een hebbelijk-

heid niet verdrongen. — Habitus ...

propter actus sunt, s. thomas, sum.

C. GENT, in, 48, De hebbelijkheid is

om wille van de daad. — Necesse est

quod habitus per actum suum cognosca-

ttir, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 87,

a. 2, c, Hebbelijkheden kent men uit \

de handelingen. — Potior est actus in

bonitate vel malitia, quam habitus, quia

propter quod unumquodque tale et Mud
magis, s. thomas, sum. theol. i-h,

q. 71, A. 3, c, De daad haalt bet

ofwel in goedheid ofwel in boosheid op \

ae hebbelijkheid; dat immers waarom
al bet andere %us of %po is is %ulkj nog

meer. — Ad habitum a privatione non

datur regressus. Van ontstentenis tot

hebbelijkheid is er geen terugkeer mo-
gelijk.— Philosopbus in Jj Ethic, ponit

signum habitus delectationem in opere

exsistentem, s. thomas, qu. disp. de
VIRTUTIBUS IN COMMUNI A. I, C, De
Wijsgeer %egt in bet Tweede boek der

Ethica dat bet genoegen bij bet werk

uitwijst dat er een hebbelijkheid tot

stand gekomen is. — Habitu ulimur

cum volumus, Een hebbelijkheid wenden

we aan wanneer we willen. — Habitus
activus, Hebbelijkheid tot handc-

len. Habitus adquisitus, Aange-
worven hebbelijkheid. Habitus ani-

mae, Ziellijke hebbelijkheid. Ha-
bitus animalis, Dierlijke hebbelijk-

heid. Habitus appetitivus, Streef-

hebbelijkheid. Habitus bonus,

Gocde hebbelijkheid. Habitus cog-

noscitivus, Kenhebbelijkheid. Ha- I

bitus completus, Volkomcn hebbe-

lijkheid. Habitus conclusionum,
Hebbelijkheid van de besluiten.

|

Habitus corporalis, Lichamelijke I

hebbelijkheid. Habitus corporis,
;

Lichamelijke hebbelijkheid. Ha-
bitus corruptus, Vervvorden hebbe-
lijkheid. Habitus demonstrativus,
Betoogende hebbelijkheid. Habitus
disponens, Geschikt makende heb-
belijkheid. Habitus disponens ad
operationem appetitivam, Tot

streetVerrichtingen geschikt maken-
de hebbelijkheid. Habitus dispo-
nens ad operationem cognosci-
tivam, Tot kenverrichtingen ge-

schikt makende hebbelijkheid. Ha-
bitus disponens ad operationem
intcllectivam, Tot verstandsver-

richtingen geschikt makende heb-
belijkheid. Habitus disponens ad
operationem cognoscitivam sen-
sitivam, Tot zintuigelijke kenver-
richtingen geschikt makende heb-
belijkheid. Habitus electivus,

Kieshebbelijkheid. Habitus eli-

ciens, Uitbrengcnde hebbelijkheid.

Habitus entitativus, Zijnshebbe-

lijkheid. Habitus factivus, Maak-
hebbelijkheid. Habitus generatus,

Geworden hebbelijkheid, voortge-

brachte hebbelijkheid. Habitus gra-

tiae, Hebbelijkheid der genade.

Habitus gratuitus, Onverdiend
ontvangen hebbelijkheid. Habitus
imperans, Gebiedende hebbelijk-

heid. Habitus infusus, Ingestorte

hebbelijkheid. Habitus innatus,

Aangeborcn hebbelijkheid. Habi-
tus intellectivus, Verstandshebbe-

lijkheid, vcrstandelijkc hebbelijk-

heid. Habitus intcllectus, Ver-
standshcbbclijkheid, verstandelijke

hebbelijkheid. Habitus iustitiae,

Hebbelijkheid der rechtvaardighcid.

Habitus malus, Booze hebbelijk-

heid, wanhebbelijkheid. Habitus
minus stricte operativus. Minder
strikt genomen werkhcbbelijkheid.

Habitus moralis, Zedelijke hebbe-
lijkheid. Habitus naturalis, Na-
tuurlijkc hebbelijkheid. Habitus
operativus, Werkhebbeiijkheid.
Habitus opinativus, Mccnheb-
belijkheid. Habitus personalis,
Persoonlijke hebbelijkheid. Habitus
politicus, Staatsburgerlijke hebbe-
lijkheid. Habitus practicus, Prak-
tische hebbelijkheid. Habitus prin-
cipiorum, Hebbelijkheid der be-
ginselen, beginselhebbelijkheid. Ha-
bitus primorum principiorum,
Hebbelijkheid der eerste bcginselcn.
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Habitus scientiae, Wetenschaps- I

hebbelijkheid. Habitus speculati-
ve, Schouwingshebbelijkheid. Ha-
bitus stricte operativus, Strikt ge-
nomen werkhebbelijkheid. Habitus
substantivus, Zelfstandige hebbe-
lijkheid. Habitus supernaturalis,
Bovcnnaluurlijke hebbelijkheid. Ha-
bitus virtutis, Deugdhcbbelijkheid.
Habitus vitiosus, Wanhebbelijk-
hcid.

HAECCEITAS : Het dic-of-dat-zijn,

JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN
WOORD 183.

HAEREDITAS : Nalatcnschap, er-

fenis (recht).

HAERES : Erfgenaam. Haeres ab
intcstato, Erfgenaam bij versterf

(recht).

HAERESIS : Ketterij.

HAERETICUS : Ketter.

HALLUCINATIO : Zinsbcgooche-
ling.

HARMONIA : Ecnstemmigheid.
Harmonia praestabilita, Vooraf
bepaaldc censtemmigheid.
HEBETUDO : Stompzinnigheid.
HEDONISMUS : Genotsleer, he-

donisme.
HETERODOXIA : Onrechtzinnig-
heid, meyer 366.

HETERODOXUS : Onrechtzin-
nig.

HETEROGENEITAS : Vcclslach-
tigheid.

HETEROGENEUS : Vcclslachtig.

HIERARCHIA : Rangorde, pot-
ters 1, 204, hierarchie. Hierarchia
angelorum, Rangorde der engelen.

Hierarchia caelestis, Hemelsche
rangorde. Hierarchia ecclesiasti-

ca, Kerkelijke rangorde. Hierarchia
infima, Laagste rangorde. Hierar-
chia media, Tusschenrangorde.
Hierarchia prima, Eerste rang-
orde, hoogste rangorde. Hierarchia
Veteris Testamenti, Rangorde van
het Oud Verbond.
HIERARCHICUS : Rangordelijk,

hierarchisch.

HILARIS : Vroolijk.

HILARITAS : Vroolijkheid.

HISTORIA : Geschiedenis.

HISTORICUS : Gcschiedkundig.
HOLOCAUSTUM : Brandoffer,

MEYER 367.

HOMICIDIUM : Doodslag, man-
slag.

HOMO : Mensch. Proprium hominis

est, esse animal rationale, s. thomas,
sum. c. gent, nr, 39, Wat dm mensch
eigen is komt hierop neer, een redelijk

dier te %ijn. — Homo ... est quod vere

est animal, s. thomas, sum. c. gent.
1, 26, De mensch is dat wat waarlijk

het diersj/n behelst. —- Homini, in eo

quod est homo, convenit rationale et ani-

mal et alia quae in eius definitio-

nem cadunt, s. thomas, de ente
et essentia, c. 4, Een mensch komt
het, in ^pover hij mensch is, toe, en

redelijk we^en en dier in dat alles te

t(ijn mat bij de bepaling van %ijn we^en
hoort. — Homo . . . est optimum anima-
lium, si perficiatur in eo virtus, ad
quam habet inclinationem naturalem,

S. THOMAS, COMM. IN I POLITIC. LECT.

1, Wanneer in hem de deugd waartoe

hij een natuurlijke neiging heeft ver-

volmaakt wordt, dan is de mensch het

voortreffelijkste onder de dieren. — Si

sit sine lege et iustitia, homo est pes-
simum omnium animalium, s. tho-
mas, COMM. IN I POLITIC. LECT. I,

Zonder wet en rechtvaardigheid is de

mensch het kwaadste onder alle dieren.— Alia animalia quodam naturali in-

stinctu ad suos actus aguntur, homo
autem rationis iudicio in suis actionibus

dirigitur, s. thomas, comment, in

I ANAL. POST. LECT. I, N° I, An-
dere dieren warden door een natuurlijken

aandrang tot bun handelingen gedreven,

de mensch echter wordt bij ^ijn hande-

lingen door het oordeelvan de rede geleid.— Non ... homo a natura sua esset

sufficienter instittitus, si non haberet

in seipso principia quibus posset ope-

rationem complere, quae est intellegere,

S. THOMAS, COMMENT. IN III DE
anima lect. io, De mensch %ou niet

van nature volkomen uitgertist yijn.
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indien hij niet in ^ich de beginselen had

om die verrichting die we het in^icht

noemen, te voltrekken. — Quidquid

convenit homini, in quantum est homo,

praedicatur de Socrate, S. thomas,

de ente et essentia, c. 4, Alles

mat een mensch als mensch toekomt wordt

van Sokrates ge^egd. — Plantae

sunt propter alia animalia, quia ex eis

nutriantur, alia animalia sunt propter

homines, s. thomas, comm. in i poli-

tic, lect. 6, De planten %ijn er

om de dieren, de%e namelijk vinden er

hun voedsel; de dieren echter %ijn er

om de menschen.— Homo animalis,

Dierlijk mensch. Homo carnalis,

Vleeschelijk mensch. Homo pri-

vatus, Privaatmensch. Homo spi-

ritualis, Gecstclijk mensch.
HOMOGENEITAS : Eenslachtig-

hcid.

HOMOGENEUS : Eenslachtig.

HOMOIOMERUS : Gelijkdeelig,

uit gelijke dcelen gevorrnd.

HOMOIOUSIA : Zelfstandighcids-

gelijkhcid.

HOMOIOUSIOS : In zelfslandig-

heidsopzicht gelijk.

HOMOOUSIA : Zelfstandigheids-

eenheid, zelfstandigheidseenzelvig-

heid.

HOMOOUSIOS : Medezelfstandig,

POTTERS I, IOO.

HONESTAS : Eerzaamheid, voeg-
zaamheid. Dicuntur partes integrates

alicuius virtutis condiciones quas necesse

est concurrere ad virttilem et secundum

hoc sunt duae partes integrales tempe-

rantiae, scilicet verecundia, per quam

aliquis refugit turpitudinem temperan-

tiae contrariam; et honestas, per quam

scilicet aliquis amatpulchritudinem tem-

perantiae, s. thomas, sum. theol.
11-11, q. 143, c, Aanvullende deelen van

een deugd noemen we de voorwaarden

welke een deugd vereischt; %po heeft de

matigheid dan twee aanvullende deelen,

schaamachtigheid namelijk die het geile

dat met de matigheid strijdt doet vluch-

ten, en eerzaamheid die de voortreffe-

lijkheid der matigheid doet liefhebben.—

Honestas publica, Openbaie eer-

zaamheid.
HONESTUS : Eerzaam, quaad-
vliet 11, 102, voegzaam.
HONOR : 1. Eer. — 2. Eerbewijs.

HORROR : Afschuw.
HOSTIA : Offergave, janssens, het
MYSTERIE DER VERLOSSING 249.
HUMANITAS : Menschheid,
menschdom.
HUMANUS : Mcnschelijk.

HUMILIS : Ootmoedig, nedcrig.

HUMILITAS : Ootmo'ed, nederig-

hcid.

HYLOZOISMUS : Hviozoisme.
HYPERDULIA : Hoogste heiligen-

vereering, Mariavereering.

HYPERESTESIA : Overgevoelig-

heid.

HYPOCRISIS : Schijnhciligheid,

potters v, 21, huichelarij, de GROOT,

LEVEN VAN DEN H. THOMAS VAN
AQUINO 182.

HYPOCRITA : Huichelaar, schijn-

heilige.

HYPOSTASIS : Onderstandigheid,

meyer 370, zelfstaanschap. Hoc

names hypostasis significat substantiam

individuam, id est quae non potest de

pluribus praedicari, s. thomas, Qu.

DISPUT. DE POTENTIA, Q. 8, A. 3, C,
De naam « onderstandigheid » geeft de

eenlingelijke ^elfstandigheid te kennen,

degenc dus die niet van velen kan ge^egd

warden. — Nativitas tanquam sub-

iecto proprie nascendi attribuitur per-

sonae vet hypostasi, non naturae, s.

THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 35,

a. i, c, Wanneer het goat over het

subjekt van het geboren worden, wordt

de geboorte aan den persoon of onder-

standigheid toegeschreven, niet aan

de natuur. — Esse consequitur na-

turam non sicut habentem esse, sed

sicut qua aliquid est; personam autem
sive hjpostasim consequitur sicut ha-

bentem esse, S. THOMAS, SUM. THEOL.
hi, Q. 17, a. 2, ad 1, Het v;ijn volgt

de natuur niet als datgene, wat het %ijn

heeft, maar waardoor lets het %ijn

heeft; het volgt echter den persoon of
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bypostase als datgene wat bet %ijn

beeft, theol. sum. xx, 528.

HYPOSTATICE : Onderstandiger-
wijs. Humana natura unita est Verba
non quickm accidentaliter, neque etiam
esseniialiter, quasi pertinens ad divi-

nam naturam Verbi, sed substantia-

titer id est hypostalice, s. thomas,
QU. DISP. DF. UNIONE VERBI INCAR-
nati A. I, AD 13, De menschelijke

natuur werd op bijkomstige noch op
we^enlijke wi/\e, %oodat ^e voortaan

tot de goddeiijke natuur van bet Woord
x(pu behooren, met bet Woord vereenigd,

maar wet op ^elfstandige, dit is op
onderstandige wij^e.

HYPOSTATICUS : Onderstandig.

HYPOTHECA : Grondpand, kus-

tillg, HUGO DE GROOT I, 1 5 1 ; NE-

DERI.ANDSCHE JURISTEN-VEREENI-

ging 54, zekerheidsstelling, van
BAUWEL 296 (RECHT).

HYPOTHESIS : Onderstelling,

POTTERS I, 29.

HYPOTHETICE : Bij onderstel-

ling, onderstellenderwijs.

HYPOTHETICUS : Voorwaarde-
lijk.

HYSTERIA : Hysteric

HYSTERICUS : Rysterisch.

IACTANTIA : Grootspraak, pot-
ters V, 21, snoeverij, opsniiderij.

ICONOLATRIA : Beeldenveree-
ring.

IDEA : G rondgcdachte, potters i,

257, kieragcdachtc, gedachte, idee,

oerbecld, ontwerp, denkbeeld. Per
ideas intellegunturformae aliarum rerum

praeter ipsas res exsistentes, s. Thomas,
sum. theol. 1, q. 15, a. 1, c, Met
kiemgedacbten warden de vormen der

dingen, in r^oover ^e buiten de dingen %ijn,

bedoeld. — Rationes rerum, secundum
quod sunt in Deo cognoscente, Ideae

vocantur, s. thomas, sum. theol. r,

Q. 14, introd., De begrippen der

dingen worden als in Gods kennis aan-

wesjg, kiemgedachten genoemd. — Se-

cundum quod {idea) est principium fac-
tions rerum, exemplar diet potest et

ad practicam cognitionent pertinet; se-

cundum autem quod principium cognosci-

tivum est,proprie dicitur ratio et potest

etiam ad scienliam speculativam per-
tinere, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 1 5 , A. 3, c, In %oover de kiemgedach-
te bij bet vervaardigen van iets voor^it,

beet %e oerbeeid, en behoort tot de prak-
tische kennis; in %pover %e echter als

kenbeginsel optreedt beet %e begrip en

kan op de bespiegelende tvelenschap te-

ruggaan.—Idea innata, Aangeboren
denkbeeld. Idea separata, Afzon-
derlijk denkbeeld. Idea simplex,
Enkelvoudig denkbeeld.
IDEALIS : Oerbeeldeliik (Syn.

EXEMPLARIS).
IDEALISMUS : Idcalismc. Idealis-

mus absolutus, Onbeperkt idea-

lisme. Idealismus acosmisticus,
Hcelalontkennend idealismc. Idea-
lismus monisticus, Veelheid ont-

kennend idealisme. Idealismus
monisticus obiectivus, Objektief
veelheid ontkennend idealisme.

Idealismus monisticus subiecti-

vus, Subjektief veelheid ontken-

nend idealisme. Idealismus par-
tialis, Gedeeltelijk idealismc. Ide-

alismus pluralistico-positivisti-

cus, Eenheid ontkennend idealisme.

Idealismus positivisticus, Positi-

vistisch idealisme. Idealismus trans-

cendentalis, Overtreffend idealisme.

IDEARE : Opvatten, ontwerpen.
IDEM : Zelfde. Ouaecumque ... tint et

eidem sunt eadem, sibi invicem sunt
eadem, s. thomas, sum. theol. i,

q. 28, a. 3, arg. i, Twee dingen die

aan een ^elfde ding gelijk ^ijn, %i/n

00k onderling gelijk. — Idem semper
facit idem, s. thomas, comment, in

identicus — i43 — ignorantia

I SENTENT., D. 43, Q. 2, A. I, SED

c., Een %elfde we-^en brengt immer het-

^elfde voort.

IDENTICUS : Eenzelvig, potters

1, 26.

IDENTIFICARE : Vercenzelvigen.

IDENTIFICATIO : Vereenzelvi-

IDENTITAS : Eenzelvigheid, pot-

ters 1, 240 (Tgd DIVERSITAS,
Verschillendheid). Identitas abso-
luta, Volstrektc eenzelvigheid. Iden-
titas eminentialis causalis, Over-
treffendc oorzakelijke eenzelvigheid.

Identitas formalis, Vormelijke een-

zelvigheid, eenzelvigheid naar den
wezensvorm. Identitas generica,
Geslachtseenzelvigheid. Identitas

materialis, Stoffelijkc eenzelvigheid.

Identitas naturae, Natuurcenzel-
vighcid. Identitas numerica, Een-
lingelijke eenzelvigheid, eenlings-

ecnzelvigheid. Identitas radicalis,

Oorsprongseenzelvigheid . Identitas

rcalis, Zaaklijkc eenzelvigheid.

Identitas specifica, Soortelijke

eenzelvigheid, soorteenzelvigheid.

IDIOMA : Eigenschap, meyer 371.
Communicatio idiomatum, Me-
dedceling van de cigenschappen.
IDOLOLATRIA : Afgoderii.

IDOLOLATRUS : Afgodendienaar.
IDOLUM : Afgod.
IEIUNIUM : Vasten. leiunium
corporate, Lichamelijke vasten.

leiunium ecclesiasticum, Kerke-
lijke vasten. leiunium eucharisti-

cum, Eucharistische vasten. leiu-

nium ieiunantis, Opzettelijkc vas-

ten. leiunium ieiunii, Feitelijke

vasten, ongewilde vasten. leiunium
morale, Zedelijke vasten. leiunium
naturale, Natuurlijke vasten. leiu-

nium spirituale, Geestelijke vasten.

IGNAVIA : Lafhartigheid.
IGNORANTIA : 1. Onwetendheid
(Tgd SCIENTIA, Kennis). Hoc
quod fit propter ignorantiam, ita scili-

cet quod ignorantia sit causa eius, uni-

versaliter est non voluntarium, ex hoc

quod actus voluntatis non fertur in illud.

S. THOMAS, COMM. IN III ETHIC.

nic. lect. 3, Wat uit onwetendheid

gedaan ivordt, op ^ulke wij^e dus dat

onwetendheid er oor^aak van is, is

over bet geheel genomen iets onwil-

lijks; de wilsdaad slaat er namelijk

niet op. — Ignorantia antecedens,
Voorafgaande onwetendheid, te-

weegbrengende onwetendheid.
Ignorantia concomitans, Verge-
zellende onwetendheid. Ignorantia
consequens, Nakomende onwe-
tendheid. Ignorantia dispositionis,

Op een dwaling berustende onwe-
tendheid. Ignorantia elcctionis,

Onwetendheid omtrent het voor-
werp der keus. Ignorantia inculpa-

bilis, Niet toerekenbarc onwetend-
heid. Ignorantia invincibilis, On-
ontkombare onwetendheid, onont-

wijkbaie onwetendheid. Ignorantia
involuntaria, Onwillijke onwetend-
heid. Ignorantia negationis, Vol-

slagen onwetendheid omtrent iets.

Ignorantia negative accepta, On-
-wetendheid zonder meer. Ignoran-
tia particularis, Bizondere onwe-
tendheid. Ignorantia praecedens,
Voorafgaande onwetendheid. Igno-
rantia privative accepta, Onbe-
kendheid met wat men weten moet.
Ignorantia universalis, Algemeene
onwetendheid. Ignorantia vinci-

bilis, Ontkombare onwetend-
heid, ontwijkbare onwetendheid.
Ignorantia voluntaria, Willijke

onwetendheid. — 2. Onwetendheid,
onbekendheid met wat men weten
moet (Tgd NESCIENTIA, Onkun-
digheid; — SCIENTIA, Kennis).

Ignorantia in hoc a nescientia differt,

quod nescientia dicit simplicem scientiae

negationem... ignorantia vero importat

scientiae privationem, dum scilicet alicui

deest scientia eorum quae aptus natus

est scire, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 76, a. 2, c, Onwetendheid verschilt

hierdoor van onkundigbeid, dat onkun-
digheid gewone ontstentenis van kennis

te kennen geeft; onwetendheid daaren-

tegen gemis aan kennis, dat namelijk
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iemand niet kent wat hij in stoat was te I

kennen. — Ignorantia affectata, Op-
zettclijke onwetendheid, van hoon-
acker 60, bezonnen onwetendheid,
DE COCK, OVER DE MENSCHELIJKE
daden 7. Ignorantia crassa, Grove
onwetendheid, van hoonacker 60.

Ignorantia culpabilis, Schuldige
onwetendheid. Ignorantia excu-
sans, Vcrontschuldigende onwetend-
heid. Ignorantia facti, Onbekcnd-
hcid met het feit, van hoonacker
61. Ignorantia iuris, Onbekendheid
met de rechtsgronden. Ignorantia
malae electionis, Onbezonnen on-
wetendheid, DE COCK, OVER DF. MEN-

|

schelij KB daden 7. Ignorantia ne-
[

gligentiac, Onwetendheid uit nala- .

tigheid. Ignorantia non excusans,
Niet verontschuldigcnde onwetend-
heid. Ignorantia particularium iu-

ris, Onbekendheid met de bizondere
1

rechtsgronden. Ignorantia pravae
dispositionis, Boosaardige onwe-
tendheid. Ignorantia universalium
iuris, Onwetendheid der algcmeenc
rechtsbeginselen, DE cock, over de
menscheujkk daden 8, onbekend-
heid met de algemeene rechtsgron-
den.

IGNORATIO : Onwetendheid, on-

bekendheid, onkundc. Ignoratio
elenchi, Misverstand omtrent de
gestelde vraag, onwetendheid om-
trent de vraagstclling.

ILLATIO : 1. Invoering. — 2. Ge-
volgtrekking. A posse ad esse non

valet illatio, De gevolgtrekking van
kunnen tot %ijn gaat niet op.

ILLATIVE : 1. Invoerenderwijs. —
2. Gevolgtrckkcndcrwijs.
ILLATIVUS : 1. Invoerend. —
2. Gevolgtrekkcnd.
ILLEGALIS : Wederrechtclijk.
ILLEGALITAS : WederrechtcUjk-

|

heid.

ILLEGALITER : Wcderrechtelij-

kerwijs.

ILLEGITIME : Onwettigerwijs.
ILLEGITIMITAS : Onwettighcid.
ILLEGITIMUS : Onwettig. Filius

illegitimus, Onwettige zoon, bui-

tenechtclijke zoon.
ILLIBERALIS : Onvrijgevig, on-
milddadig, schriel.

ILLIBERALITAS : Onvrijgevig-

heid, onmilddadigheid, schrielheid.

ILLICEITAS : Ongeoorloofdheid,
onwettighcid, zondigheid.

ILLICITE : Ongeoorloofderwijs,

onwettigerwij s, zondigerwijs

.

ILLICITUS : Ongcoorloofd, on-
wettig, zondig.

ILLUMINATIO : Verlichting. II-

luminatio angelorum, Engellijk
licht.

ILLUMINATIVUS : Verlichtend.

ILLUSIO : 1. Begoocheling. —
2. Bespotting door veinzerii.

IMAGINARE : Zich inbeelden.

IMAGINARIE : Ingcbeelderwijs.

IMAGINARIUS : Ingebeeld.

IMAGINATIO : *. Verbeelding.
Tmaginatio estpotentia sensitivae partis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 77,
a. 8, arg. 6, De verbeelding is een

vcrmogen dat tot het ^intuigelijk deel

der 'zjel beboort. — 2. Inbeelding.

IMAGINATIVUS : Inbeeldend,
voorstellend.

IMAGO : Beeld, beeltenis, quaad-
vliet hi, 41, evenbeeld. janssens,

de h. drievui.digheid i 64. Imago
proprie dicitur quod procedit ad simi-

liludinem alterius, s. thomas, sum.

theol. i, q. 35, a. i, ad 1, « Beeld »

noemt men eigenlijk datgene wat voort-

komt van een ander en erop gelijkt, the-
ol. sum. ii, 183.

IMBECILLITAS : Zwakhcid.
IMMANENS : Inblijvend, meyer
266.

IMMANENTIA : Inblijvcndhcid.

IMMATERIALIS : Onstoffelijk

(Syn. SPIRITUALIS, Geestelijk;— Tgd MATERIALIS, StofFelijk).

IMMATERIALITAS : Onstoffe-
lijkheid (Svn. SPIRITUALITAS,
Geestelijkhe'id; — Tgd MATERIA-
LITAS, Stoffclijkheid).

IMMATERIALITER : Onstoffelij-

kerwijs. (Syn. SPIRITLALITER,
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Geestelijkerwijs; — Tgd MATE- '

RIALITER, StofTelijkerwijs).

IMMEDIATE : Onmiddeliijk.
IMMEDIATIO : Onmiddellijklicid.
Immediatio suppositi, Zelfstandig-

j

heidsonmiddellijkheid. Immediatio
virtutis, Krachtonmiddcllijkheid.
IMMEDIATUM : Onmiddeliijk ge-
geven. Inimediata ... cum sint priora,

oportet esse indemonstrabilia, s. tho-
mas, COMM. IN I ANAL. POST. LECT.

7, n° 7, Daar onmiddeliijk^ gegevens

voorafgaan, ^00 kan het niet anders of

%p ^ullen onbewijsbaar %ijn. — Non
solum (immediatoruni) est scientia, immo
eorum cognitio est principium quoddam
totius scienliae, s. thomas, comm. in
1 anal. post. lect. 7, N° 8, Weten-
schap is het niet alleen om de onmiddel-

lijke gegevens te doen, maar kennis van de
onmiddellijke gegevens is ^elfs een onder
de beginselen van de heele wetenschap.

IMMEDIATUS : Onmiddeliijk. Im-
mediala propositio est, qua non est

altera prior, s. thomas, comm. in i

anal. post. lect. 5, N° 2, Onmid-
dellijke stelling is de-^e, waaraan geen
ander voorafgaat.

IMMENSITAS : Onmetelijkheid,
meter 374. Immensitas divina,
Goddelijke onmetelijkheid.
IMMENSURABILIS : Onmeetbaar.
IMMENSL1RABILITAS : Onmeet-
baarheid.

IMMENSUS : Onmetelijk, meyer
374-
IMMOBILIS : Onbewegelijk (Tgd
MOBILIS, Bewegelijk). Primum mo-
vens debet esse immobile, De eersle

beweger moet onbewegelijk ^ijn. —
Simpliciter inter omnia primum princi-

pium est quod est immobile, s. Tho-
mas, comment, in vat physic, lect.
r 3> N° 3» Volstrekt beschouwd is het

eerste onder alls beginselen het onbewege-
lijke.

IMMODESTE : Onzcdig.
IMMODESTIA : Onzcdigheid.
IMMODESTUS : Onzcdig.
IMMOLARE : Slachten, slachtof-
feren.

IMMOLATIO : Slachting, jans-
sens, DE HEILIGE F.UCHARISTIE 104,
slachtoffering, ibidem 87.
IMMORTALIS : Onstcrfelijk (Tgd
MORTALIS, Sterfelijk).

IMMORTALITAS : Onsterfclijk-
hcid (Tgd MORTALITAS, Stcr-
felijkheid). Immortalitas naturalis,
Natuurlijke onsterfelijkhcid. Im-
mortalitas spiritualis, Gecstelijke

onstertelijkheid.

IMMUNDITIA : Onreinheid. (Tgd
MUNDITIA, Reinheid). Immun-
ditia corporalis, Lichamelijke on-
reinheid. Immunditia culpae, On-
reinheid der zonde. Immunditia
mentis, Onreinheid van den geest.

IMMUNIS : Vrij, vrijgcstcld.

IMMUNITAS : Het vrij-zijn, pot-
ters 1, 268, vrijdom, vrijgesteldheid.

IMMUTABILIS : Onveranderlijk,
JANSSENS, HET GODDELIJK MOEDER-
schap 3, (Tgd MUTAB1LIS, Ver-
andcrlijk).

IMMUTABILITAS : Onverander-
lijkheid (Tgd MUTABLLITAS,
Veranderli

j
kheid)

.

IMMTJTARE : Veranderen.
IMMUTATIO : 1. Onvcranderd-
hcid. — 2. Verandering. Est ...

duplex immutatio, alia naturalis, et alia

spiritualis. Naturalis quidem secundum
quod forma immutantis recipitur in

immutalo secundum esse naturale, ...

spiritualis autem secundum quod forma
immutantis recipitur in immutato se-

cundum esse spirituale, ut forma coloris

in pupilla, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 78, A. 3, C, Daar %i/n twee soorten

van verandering, natuurlijke en geeste-

lijke; natuurlijke, wanneer de vorm van
het wij^igend beginsel naar %ijn natuur-

lijk "hijn in het subjekt dat de veran-

dering ondergaat ontvangen wordt; gees-

telijke, wanneer de vorm van het wij^i-
gend we^en in het ondergaande we^en,
naar %ijn geestelijk yijn ontvangen wordt.
aldus de vorm van kleur in den oogappel— Ad operationem ... sensus requi-

ritur immutatio spiritualis, per quam
intentio formae sensibilis fiat in organo

23
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sensus, s. thomas, sum. theol. i,

q. 78, a. 3, C, Opdat de ^inluigen

ypuden werken is er geestelijke verande-

ring noodig, waardoor bet kenbeeld van

den yintuigelijken norm in bet orgaan

van het vyntuig tot stand komt. — In

quibusdam sensibus invenitur immutatio

Spiritualis tantum, sicut in visu; in

quibusdam autem cum immutatione spi-

rituals etiam naturalis, vel ex parte

obiecti tantum, vel etiam ex parte organi,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 78,

a. 3, c, Sommige %intuigen kennen

alleen geestelijke verandering, aldus bet

g&ncbt; andere kennen behalve geeste-

lijke nog natuurlijke verandering, bet-^ij

dan enkel wathet voorwerp,bel%ijookwat

het orgaan betreft. — Materialis immu-

tatio fit per contactum, s. thomas,

qu. disput.de anima, a. 13, c, Stof-

felijke verandering geschiedt door aanra-

king. —• Immutatio accidentalis,

Bijkomstige verandering. Immuta-
|

tio animalis, Dierlijke verandering.

Immutatio corporalis, Lichame-
|

lijke verandering. Immutatio es-

sentialis, Wezenlijke verandering.

Immutatio immaterialis, Onstof-
|

felijke verandering. Immutatio
materialis, Stoffelijke verandering.

|

Immutatio naturalis, Natuurlijke I

verandering. Immutatio sensibilis,

Zintuigeliikc verandering. Immu-
tatio spiritualis, Geestelijke veran-

{

dering.

IMMUTATIVUS : Vcranderend.

IMPASSIBILIS : Onlijdelijk, jans-

SENS, HET MENSCHGEWORDENT WOORD
209, ondecrbaar (Tgd PASSTBILIS,

Lijdelijk).

IMPASSIBILITAS :
Onlijdelijkheid,

potters hi, 314, ondeerbaarheid I

(Tgd PASSIBILITAS,Lijdelijkheid)
IMPATIENTIA : Ongeduld (Tgd
PATIENTIA, Geduld).
IMPECCABILIS : Onzondigbaar.

IMPECCABILITAS :
Onzondig-

baarheid, potters i, 205.

IMPECCANS : Zondeloos, jans-

SENS, HET MENSCHGEWOKDEN WOORD

302, onzondig.

IMPECCANTIA : Zondeloosheid,

POTTERS II, 95-

IMPEDIMENTUM : Beletsel, be-

zwaar. Impedimentum absolu-

tum, Beletsel tegenover iedereen.

Impedimentum aetatis, Leeftijds-

beletsel, potters yn, 105. Impedi-

mentum cognationis legalis, Be-

letsel van wettelijke verwantschap,

potters vii, 106. Impedimentum
correlativum, Wisselwerkend^ be-

letsel. Impedimentum criminis,

Beletsel van misdaad, potters vii,

105. Impedimentum dirimens,

Ongeldig makend beletsel, pot-

ters vii, 71, verijdelcnd beletsel,

quaadvliet in, 130, tenietdoend

beletsel, de Smet 25, ontbindend be-

letsel, vernietigend beletsel. Impe-
dimentum gradus maioris, Belet-

sel van hoogeren rang. Impedi-
mentum gradus minoris, Beletsel

van lageren rang. Impedimentum
impediens, Vcrhindercnd beletsel.

Impedimentum impotentiae, Be-

letsel van onmacht, potters vii, 105.

Impedimentum irritans, Vernie-

tigend beletsel. Impedimentum
iuris divini, Beletsel op grond van

het goddelijke recht. Impedimen-
tum' iuris ecclesiastici, Kerkrcch-

telijk beletsel. Impedimentum iu-

ris humani, Beletsel op grond van

het menschelijkc recht. Impedi-

mentum iuris naturalis, Natuur-

rcchtelijk beletsel. Impedimentum
iuris positivi, Beletsel op grond

van het stellige recht. Impedimen-
tum matrimonii, Huwclijksbelet-

sel. Impedimentum occultum,

Verborgcn beletsel, gehcim belet-

sel. Impedimentum perpetuum,
Blijvcnd beletsel, bestendig beletsel.

Impedimentum prohibens, Ver-

biedend beletsel, quaadvliet hi,

130. Impedimentum prohibiti-

vum, Verbiedend beletsel. Impe-
dimentum publicae honestatis,

Beletsel van openbare eerbaarheid,

potters vii, 106. Impedimentum
publicum, Openbaar beletsel. Im-
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pedimentum raptus, Beletsel van
roof of schaking, potters vir, 105.

Impedimentum relativum, Belet-

sel in verhouding tot een bepaalden
persoon. Impedimentum tempo-
raneum, Tijdelijk beletsel (huwe-
lijk).

IMPENETRABILITAS : Ondoor-
dringbaarheid (Tgd PENETRA-
BILITAS, Doordringbaarhcid).
IMPERARE : Bcvelcn, terburg
27, gebieden. Imperare despotice,
Als dwingeland bevclen. Imperare
politice, Niet als dwingeland be-
velen.

IMPERATIVE : Bevelcnderwijs.
IMPERATIVUS : Bevelend.
IMPERATUS : Bcvolen. Actus
imperatus, Bevolen daad.
IMPERFECTE : Onvolmaakter-
wijs (Tgd PERFECTE, Volmaak-
tcrwijs).

IMPERFECTIO : Onvolmaaktheid
(Tgd PERFECTIO, Volmaaktheid).
IMPERFECTUS : Onvolmaakt
(Tgd PERFECTUS, Volmaakt).
Unumquodque imperfectum causatur a
perfecto, AJle onvolmaakt n>e%en rvordt

door een volmaakt we^en teweeg ge-

bracht. — Perfectum et imperfectum

ab eadem virtute causantur, Het vol-

maakte en het onvolmaakte komen van
een %elfde kracht voort. — Omne ... quod
est imperfectum, sub eodem genere cadit

cum perfecto, non quidem sicut species,

sed per reductionem, s. thomas, com-
ment, in in physic, lect. i, n° 7,

silles wat onvolmaakt is hoort in het-

^elfde geslacht thuis als het volmaakte,

hoewel niet als een af\onderlijke soort,

wel door herleiding. — Perfecto adve-

niente non manet imperfectum, Zoodra
volmaaktheid intreedt, wijktonvolmaakt-

heid. — Perfectum estprius imterfecto,

Met volmaakte is eerder dan net onvol-

maakte. — Imperfectum .... est prius

quam perfectum in fieri, s. THOMAS,
SUM. theol. 1, q. 65, a. 3, c, Wat de
wording betreft gaat het onvolmaakte

het volmaakte vooraf.

IMPERIUM : Bevel. Imperium

voluntatis, Wilsbcvcl, de cock,
over de menschelijke daden
4. Imperium voluntatis despoti-
cum, Dwingend wilsbevel. Impe-
rium voluntatis politicum, Niet
dwingend wilsbevel.
IMPIE : Onvroom (Tgd PIE,
Vroom).
IMPIETAS : Onvroomheid (Tgd
PIETAS, Vroomheid).
IMPIUS : Onvroom (Tgd PIUS,
Vroom).
IMPLICITE : Stilzwijgend, pot-
ters hi, 236, inbegrepenerwijs, in-

bcslotenerwijs (Tgd EXPLICITE,
Uitdmkkelijkerwijs).

IMPLICITUS : Stilzwijgend, pot-
ters iv, 31, inbegrcpen, inbesloten
(TgdEXPLICITUS, Uitdrukkelijk).

IMPOENITENTIA : Onboetvaar-
digheid, quaadvliet hi, 21.

IMPORTARE : Insluitcn.

IMPOSITIO MANUUM : Handen-
oplegging, meyer 375.
IMPOSSIBILIS : Onmogelijk (Tgd
POSSIBILIS, Mogelijk). Impossible
dicit[ur) cuius contrarium est verum de

necessitate, s. thomas, comm. in v
metaphys. , lect. 14, Onmogelijk beet

dat waarvan het tegendeel nood^akelijk

waar is. — Sublato ... intpossibili

tollitur necessarium, s. thomas, sum.
theol. i, q. 25, a. 3, arg. 4, Wanneer
niets onmogelijk is, dan is er niets nood-

^akeli/k, theol. sum. i, 695. —
Impossibilis absolute, Volstrekt
onmogelijk. Impossibilis in ordine
ad aiiquid, Onmogelijk in een
bepaald opzicht. Impossibilis per
accidens, Onmogelijk om iets bij-

komstigs. Impossibilis per se,

Uit zich zelf onmogelijk. Impossi-
bilis simpliciter, Onmogelijk zon-
der mecr.

IMPOSSIBILITAS : Onmosrelijk-
heid (Tgd POSSIBILITAS, Moge-
lijkheid). Impossibilitas absoluta,
Volstrckte onmogclijkheid. Im-
possibilitas condicionata, Voor-
waardelijke onmogclijkheid. Im-
possibilitas metaphysica, Meta-
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physische onmogelijkheid. Impos-
sibilitas per se, Onmogelijkheid

uit den aard zelf. Impossibilitas

physica, Phvsische onmogelijkheid.
IMPOSSIBILITER : Onmogelij-
kerwijs (Tgd POSSIBILITER, Mo-
gclijkerwijs).

IMPOTENTIA : 1. Verzwakt ver-

mogen, onvermogen (Tgd PO-
TENTIA, Vermogen) (denrxeer).
Impotentia activa, Onvermogen
tot handelen, verzwakt vermogen
tot handelen. Impotentia passiva,

Onvermogen tot ondergaan, ver-

zwakt vermogen tot ondergaan. —
2. Geslachtelijk onvermogen, de
Smet 28, lichamelijke onmacht,

ibidem (huwelijk). Impotentia
absoluta, Volstrekt geslachtelijk on-

vermogen. Impotentia antecedens,

Voorafgaande lichamelijke onmacht,

quaadvliet in, 1 3 1. Impotentia

artificialis, Bewerktc lichamelijke

onmacht. Impotentia certa, Zeker

geslachtelijk onvermogen. Impo-
tentia consequens, Nakomend ge-

slachtelijk onvermogen. Impoten-
tia dubia, Twijfelachtig geslach-

telijk onvermogen. Impotentia na-

turalis, Natuurlijk geslachtelijk on-

vermogen. Impotentia perpetua,

Blijvcnd geslachtelijk onvermogen.
Impotentia relativa, Betrekkelijke

onmacht, quaadvliet hi, 131. Im-
potentia tcmporanea, Tijdelijk ge-

slachtelijk onvermogen.
IMPRECATIO : Verwenschingsecd.

IMPROBABILIS : Onwaarschijn-

lijk (Tgd PROBABILIS, Waar-
schijnlijk).

IMPROBABILITAS : Onwaar-
schijnlijkheid (Tgd PROBABILI-
TAS, Waarschijnlijkheid).

IMPROPERIUM : Verwijting.

IMPROPORTIONALIS : Oneven-
redig (Tgd PROPORTIONALIS,
Evenredig).
IMPROPORTIONALITAS : On-
evenredigheid (Tgd PROPORTIO-
NALITAS, Evenredigheid).

IMPROPORTIONALITER : On-

evenredigerwijs (Tgd PROPORTI-
ONALITER, Evenrcdigcrwijs).

IMPROPRIE : Oneigcnlijk (Tgd
PROPRIE, Eigenlijk).

IMPROPRIUS : Oneigenlijk, on-

eigen (Tgd PROPRIUS, Eigen,

eiecnlijk).

IMPRUDENS : Onvoorzichtig(Tgd
PRUDENS, Voorzichtig).

IMPRUDENTIA : Onvoorzichtig-

hcid (Tgd PRUDENTIA, Voor-

zichtigheid).

IMPUBER : Geslachtelijk onrijp.

IMPUBERTAS : Geslachtelijke on-

rijpheid.

IMPUDICITIA : Oneerbaarheid,

schaamtcloosheid (Tgd PUDICI-
TIA, Ecrbaarheid, schaamachtig-

heid).

IMPUDICUS : Oneerbaar, schaam-

teloos (Tgd PUDICUS, Eerbaar,

schaamachtig).

IMPURITAS : Onrcinheid (Tgd
PURITAS, Reinheid). Impuritas
culpae, Onrcinheid der zonde.

IMPURUS : Onrein (Tgd PURUS,
Rein).

IMPUTABILIS : Toerekenbaar,

VAN HOONACKER 45.

IMPUTABILITAS : Toerekenbaar-

heid, VAN OORSCHOT 15; SALSMANS,

GENEESK. PLICHT. IO. ImpUta-
bilitas in causa, Ootzakelijke toe-

rekenbaarheid.

IMPUTARE : Aanrekenen, toerc-

kenen.
IMPUTATIO : Toerekening, aan-

rekening.

INADAEQUATE : Onadaequater-

wijs.

INADAEQUATIO : Onadaequaat-

heid.

INADAEQUATUS : Onadaequaat.
INADVERTENTIA : Onbedacht-

zaamheid, potters hi, 293.

INAEQUALIS : Ongclijk.

INAEQUALITAS : Ongelijkhcid.

INALIENABILIS : Onvcrvreemd-
baar.

INALIENABILITAS : Onver-
vreemdbaarheid.
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INANIMATUS : Onbezicld (Tgd
ANIMATUS, Bczield).

INARESCENTIA : Onopwind-
baarhcid, overdreven zachtheid.

INCAPACITAS : Onbevoegdheid.
INCARNARI : Vleeschworden,
menschworden.
INCARNATIO : Menschwording,
vleeschwording.
INCERTITUDO : Onzekerheid
(Tgd CERTITUDO, Zekerheid).
INCERTUS : Onzeker (Tgd CER-
TUS, Zeker).

INCESTUS : Blocdschennis, bloed-
schande.

INCIRCUMSCRIPTIBILIS : On-
omschrijfbaar, door geen ruimte
omvatbaar (Tgd CIRCUMSCRIP-
TIBILIS, Omschrijfbaar).
INCIRCUMSCRIPTUS : Onom-
schreven (Tgd CIRCUMSCRIP-
TUS, Omschrcvcn).
INCLEMENS : Ongenadig (Tgd
CLEMENS, Gocdertieren).
INCLEMENTIA : Ongenadigheid,
ongoedertierenhcid (Tgd CLE-
MENTIA, Goedertierenheid).
INCLINATIO : Toeneiging, nei-
ging. Omnis inclinatio alkuius rei vel

naturalis vel voltmtaria nihil est aliud

quam quaedam impressio a primo mo-
vente, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 103, A. 8, c, Hike neigingvan iets

hetvij dan een natuurlijke, hel^ij een

willijke neiging, is niets anders dan een

inwerking door den eersten beweger.

INCLUSIVE : Ingeslotenerwijs,

met inbegrip van.
INCOGNITUM : Het onbekende.
INCOGNOSCIBILIS : Onkenbaar.
INCOHATIO : Aanvang. Incoha-
tio formae, Aanvang van een vorm.
Incohatio habitus, Aanvang van
een hebbelijkheid. Incohatio per-
fectionis, Aanvankelijke volmaakt-
heid. Omnis incohatio perfections or-

dinatur in perfectionem consummatam,
quae estper ultimum finem, s. Thomas,
sum. theol. i-ii, q. i, a. 6, c,
Alle aanvankelijke volmaaktheid is op
volkomen volmaaktheid gericht welke in

het bereiken van het laatste doel bestaat.

INCOHATIVE
: Aanvankclijk.

INCOMMENSURABILIS : On-
mcctbaar (Tgd COMMENSURA-
BILIS, Meetbaar).

INCOMMENSURABILITAS
: On-

mcetbaarheid (Tgd COMMEN-
SURABILITAS, Meetbaarheid).
INCOMMUNICABILIS

: Onme-
dedeclbaar, janssens, het mensch-
geworden woord 186 (Tgd COM-
MUNICABILIS, Mededeelbaar).
INCOMMUNICABILITAS : On-
mededeelbaarheid (Tgd COMMU-
NICABILITAS, Mcdedeelbaarheid).
INCOMPLETUS : Onvolledig(Tgd
COMPLETUS, Volledig).

INCOMPLEXE : Enkelvoudiger-
wijs (Tgd COMPLEXE, Samenge-
stelderwijs).

INCOMPLEXUS : Enkelvoudig
(Tgd COMPLEXUS, Samenge-
steld).

INCOMPOSITUS : Niet samenge-
steld (Tgd COMPOSITUS, Samen-
gesteld).

INCOMPOSSIBILIS : Onvereenig-
baar (Tgd COMPOSSIBILIS, Ver-
eenigbaar).

INCOMPOSSIBILITAS : Onver-
eenigbaarheid (Tgd COMPOSSI-
BILITAS, Vcreenigbaarhcid).
INCOMPREHENSIBILIS

: On-
begrijpelijk (Tgd COMPREHEN-
SIBILIS, Bcgrijpelijk).

INCOMPREHENSIBILITAS :

Onbegrijpelijkheid (Tgd COM-
PREHENSIB1LITAS, Begrijpelijk-
heid).

INCONSCIUS : Onbewust (Tgd
CONSCIUS, Bewust).
INCONSIDERATIO : Onbedacht-
zaamheid, onbezonnenheid.
INCONSTANS : Onstandvastig,
wispelturig (Tgd CONSTANS,
Standvastig).

INCONSTANTLY : Onstandvas-
tigheid, wispelturigheid, wankel-
moedigheid (Tgd CONSTANTIA,
Standvastigheid).

INCONTESTABILIS : Onweer-
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sprekelijk, betsens, ontologie 148,

onomstootbaar.
INCONTINENS : Ononthoud-
zaam (Tgd CONTINENS, Ont-
houdzaam).
INCONTINENTIA : Ononthoud-
Zaamhcid (Tgd CONTINENT!A,
Onthoudzaamheid)

.

INCONVENIENS : Bezwaarlijk,

niet ovcrcenkomstig.
INCONVENIENTER : Bezwaar-

lijk.

INCONVERTIBILIS : Niet ruil-

baar, niet omkeerbaar (Tgd CON-
VERTIBILIS, Ruilbaar, omkeer-

baar).

INCONVERTIBILITAS : Onruil-

baarheid, niet-omkeerbaarheid (Tgd
CONVERTIBILITAS, Ruilbaar-

heid, omkeerbaarhcid).
INCONVERTIBILITER : Op niet

ruilbare wijze, op niet omkeerbare

wijze (Tgd CONVERTIBILITER,
Op omkeerbare wijze, op ruilbare

wijze).

INCORPORALIS : Onlicbamelijk

(Tgd CORPORx\LIS, Lichamelijk).

INCORPORALITAS : Onlichame-

lijkheid (Tgd CORPORALITAS,
Lichamelijkheid).

INCORPORALITER : Onlichame-

lijkerwijs (Tgd CORPORALITER,
Lichameli j

kerwijs).

INCORPOREITAS: Onbelichaamd-

heid (Tgd CORPOREITAS, Be-

lichaamdhcid).

INCORPOREUS : Onbelichaamd

(Tgd CORPOREUS, Belichaamd).

INCORRUPTIBILIS : Onverdei-

felijk, onvergankclijk (Tgd COR-
RUPTIBILIS, Verderfeliik). Incor-

ruptibile estprim corruptibili et natura

et tempore, s. THOMAS, comment, in

VIII PHYSIC. LECT. 19, N° 6, Met

onvergankelijke komt en in natuurlijk

opyicht en in lijdsop^icht poor het ver-

gankelijke.

INCORRUPTIBILITAS : Onver-

derfelijkheid (Tgd CORRUPTIBI-
LITAS, Verderfclijkheid).

INCORRXJPTIBILITER : Onver-

derfelijkerwijs (Tgd CORRUPTI-
BILITER, Verderfelijkerwijs).

INCORRUPTIO : Onverdorven-

heid (Tgd CORRUPTIO, Verdor-

venheid, verderving).

INCREATUS : Ongeschapen (Tgd
CREATUS, Geschapen).

INCREDULITAS : Ongeloovig-

heid (Tgd CREDULITAS, Geloo-

vigheid).

INCREMENTUM : Toename.
INDEBITUS : Ongepast (Tgd DE-
BITUS, Gepast).

INDEFICIENS : i. Aanhoudend.
— 2. Niet in gebreke blijvend, toe-

reikend (Tgd DEFICIENS, In ge-

breke blijvend).

INDEFICIENTER : i. Op aan-

houdendc wijze. — 2. Toereikcn-

derwijs (Tgd DEFICIENTER, On-
toereikenderwijs).

INDEFICIENTIA : 1. Aanhou-
dendheid.— 2. Tocreikendheid (Tgd
DEFICIENTIA, Ontocreikend-

hcid).

INDEFINITE : Onbepaalderwijs.

INDEFINITUS : Onbepaald (Tgd
DEFINITUS, Bepaald).

INDELEBILIS : Onuitwischbaar

(Tgd DELEBILIS, Uitwischbaar)

(sacramenten).

I

INDELEBILITAS : Onuitwisch-

baarbeid, van coppenoi.le, alge-

MEENE SACRAMENTENLEER 17O (Tgd
DELEBILITAS, Uitwischbaarheid)

(sacramenten).
INDELEBILITER : Op onuit-

wischbare wijze (Tgd DELEBILI-
TER, Op uitwischbare wijze) (sa-

cramenten).
INDEMONSTRABILIS : Onbe-
wijsbaar, onbetoogbaar (Tgd DE-
MONSTRABILIS, Bewijsbaar, be-

toogbaar).
INDEMONSTRABILITAS : On-
bewijsbaarheid, onbetoogbaarheid
(Tgd DEMONSTRABILITAS, Be-
wijsbaarhcid).

INDETERMINATE : Onbepaal-

derwijs.

INDETERMINATIO : Onbepaald-
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heid (Tgd DETERMINATIO, Be-
paaldheid). Indeterminatio ex
seipso, Eigen-onbepaaldheid, bey-

sens, natuurphilosophie 112.

INDETERMINATUS : Onbe-
paald (Tgd DETERMINATUS,
Bepaald).

INDIFFERENS : i. Niet verschil-

lend. Indifferens secundum spe-
ciem, Soortelijk niet verschillend.

Indifferens secundum substan-
tiam, Wat de zelfstandighcid be-
trcft niet verschillend. — 2. Onver-
schillig, onbepaald. Ab indifferent!

nihil determinatum oriri potest. Van
het onbepaalde als •^oodanig kan niets

bepaalds voortkomen.

INDIFFERENTER : Op onver-
schillige wijze.

INDIFFERENTIA : Onverschil-
ligheid. Indifferentia activa, Be-
drijvende onverschilligheid (Tgd
Indifferentia passiva, Lijdendc on-
verschilligheid; — Indifferentia
suspensiva, Schorsende onverschil-

ligheid). Indifferentia actualitatis,

Onverschilligheid van de daad. In-
differentia contradictionis, Onver-
schilligheid van tegensprakelijk-

heid. Indifferentia contrarietatis,

Onverschilligheid van tegenstrijdig-

heid. Indifferentia formalis, Vor-
melijke onverschilligheid. Indiffe-
rentia moralis, Zedelijke onver-
schilligheid (Tgd Indifferentia phy-
sica, Physische onverschilligheid).

Indifferentia obiectiva, Voorwer-
pclijke onverschilligheid (Tgd In-
differentia subiectiva, Subjektieve
onverschilligheid). Indifferentia
passiva, Lijdendc onverschilligheid
(Tgd Indifferentia activa, Bedrij-
vendc onverschilligheid). Indiffe-
rentia physica, Physische onver-
schilligheid (Tgd Indifferentia mo-
ralis, Zedelijke onverschilligheid).
Indifferentia potentialitatis et sus-
pensionis, Onverschilligheid van
aanleg cn schorsing. Indifferentia
quoad exercitium, Onverschillig-

heid wat het stellen van de daad

betreft. Indifferentia quoad speci-
ficationem, Onverschilligheid wat
de keuze betreft (Tgd Indifferentia
quoad exercitium, Onverschillig-
heid wat het stellen van de daad
betreft). Indifferentia subiectiva,
Onverschilligheid van denwil (Tgd
Indifferentia obiectiva, Voorwer-
pelijke onverschilligheid). Indiffe-
rentia suspensiva, Schorsende on-
verschilligheid (Tgd Indifferentia
activa, Bedrijvende onverschillig-
heid).

INDIGNATIO : Verontwaardiging,
POTTERS V, 50.

INDIRECTE : 1. Zijdelings (Syn.
OBLIQUE; — Tgd DIRECTE,
Rechtstrecks). — 2. Onrcchtstreeks
(Tgd DIRECTE, Rechtstrecks).

INDIRECTUS : 1. Zijdelingsch (Syn.
OBLIQUUS; — Tgd DIRECTUS,
Rechtstreeksch). — 2. Onrecht-
strecksch (Tgd DIRECTUS, Recht-
streeksch).

INDISCRETIO : Ononderkenzaam-
heid (Tgd DISCRETIO, Onderken-
zaamheid).

INDISCRETUS : 1. Ongescheiden.— 2. Ononderkenzaam (Tgd DIS-
CRETUS, Gescheiden, onderken-
zaam).

INDISPOSITIO : Ongeschiktheid
(Tgd DISPOSITIO, Geschiktheid).

INDISSOLUBILIS : Onontbind-
baar (Tgd DISSOLUBILIS, Ont-
bindbaar) (huwelijk).

INDISSOLUBILITAS : Onont-
bindbaarheid (Tgd DISSOLUBILI-
TAS. Ontbindbaarheid).

INDISTINCTE : Op verwarde
wijze (Tgd DISTINCTE, Duide-
lijkerwijs).

INDISTINCTUS : Verward (Tgd
DISTINCTUS, Duidelijk).

INDIVIDUALIS : Eenlingsch, van
altdorff 10, eenlingclijk.

INDIVIDUALITAS : Ecnlingschap,
enkelingschap.

INDIVIDUALITER : Eenlings-
wijze.
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INDIVIDUANS : Eeniingmakend,
GEZELLE 36.

INDIVIDUARE : Verenkelcn, ver-

eenlingen, eenlingmaken.
INDIVIDUATIO : Vercnkeling,
eenlingmaking. Individuatio naturae

communis in rebus corporalibus et ma-
terialibus est ex materia corporali sub

determinatis dimensionibus contenta,

S. THOMAS, COMMENT. IN II DE ANIMA
lect. 12, De verenkeling van een ge-

meenschappelijke natuur in lichamelijke

en stoffelijke we^ens komt van de licha-

melijke stofdie aan bepaalde ajmetingen

onderworpen is.

INDIVIDUUM : Eenling, enkeling,

beysens, ontologie 62. Omnium in-

dividuorum est communis ratio, s. Tho-
mas, COMMENT. IN XII METAFHYS.
lect. 10, Alle enkelingen hebben een-

\elfde we^ensbegrip gemeen. — Nec
eliam a diversis individuis barticipatur

species substantiae secundum magis et

minus, s. thomas, sum. theol. i,

q. 93, a. 3, ad 3, Verschillende eenlin-

gen hebben niet in meerdere of mindere

mate aan den soortelijken aard der %elf-

standigheid dee/. — Individua sunt infi-

nita, De eenlingen ^ijn oneindig. — Indi-

viduum est incommunicabile, Het een-

lingelijke is onmededeelbaar. — Indivi-

dua sunt propter speciem, s. thomas,
sum. c. gent, hi, 59, De eenlingen

^ijn om de soort. — Individuum
completum, Volkomcn eenling. In-

dividuum corporale, Lichamelijke

eenling. Individuum demonstra-
tum, Bepaalde eenling. Indivi-

duum per se subsistens, Zelf-

standigstaande eenling.Individuum
signatum, Bepaalde eenling (Tgd
Individuum vagum, Onbepaalde
eenling). Individuum spirituale,

Geestelijke eenling. Individuum
vagum, Onbepaalde eenling (Tgd
Individuum signatum, Bepaalde

eenling). « Individuum vagum », ut

« aliquis homo », significat naturam

communem cum determinate modo exsis-

tendi, qui competit singularibus, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 30, A.

4, c, De onbepaalde eenling, %poals

« %eker mensch » beteekent de gemeen-

scbappeli/ke natuur met die bepaalde

rvij^e van ^ijn die aan de enkelingen

toekomt, theol. sum. n, 89.

INDIVIDUUS : Verenkeld, vereen-

lingd.

INDIVISIBILE : Het ondeelbare.

Indivisibile materiale, Het stoffe-

lijkerwijs ondeelbare. Indivisibile

negative, Het ontkennenderwijs

ondeelbare. Indivisibile privative,

Het in beroovenden zin ondeelbare.

Indivisibile quantitatis, Het wat

de hoegrootheid betreft ondeel-

bare. Indivisibile secundum di-

mensionem, Het wat de afmetin-

gen betreft ondeelbare. Indivisibile

secundum speciem, Het wat zijn

soortelijken aard betreft ondeelbare.

Indivisibile secundum successio-

nem, Het wat de opelkaarvolging

betreft ondeelbare. Indivisibile

simplex, Het enkelvoudige ondeel-

bare.

INDIVISIBILIS : Ondeelbaar, van
hoogstraten 1 5 7, onverdeelbaar

(Tgd DIVISIBILIS, Deelbaar,

verdeclbaar). Indivisibile additum in-

divisibili non facit maius, lets ondeel-

baars doet, ivanneer het aan iets ondeel-

baars wordt toegevoegd, dit laatste niet

toenemen.

INDIVISIBILITAS : Ondeelbaar-

heid, beysens, ontologie 57, on-

verdeelbaarheid (Tgd DIVISIBI-
LITAS, Verdeelbaarheid, deelbaar-

heid).

INDIVISIBILITER : Op ondeel-

bare wiize (Tgd DIVISIBILITER,
Op deelbare wijze).

INDIVISIO : Deelloosheid, gezel-

le 67, onverdeeldheid, ongedeeld-

heid (Tgd DIVISIO, Gedeeldheid).

INDIVISUM : Het deellooze. In-

divisum per accidens, Het op
grond van iets bijkomstigs deel-

looze. Indivisum per se, Het van
aard uit deellooze.

INDIVISUS : Onverdeeld, jans-
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sens, het goddelij k moederschap

3, (Tgd DIVISUS, Vcrdeeld).

INDUCERE : 1. Aanvoeren, aan-

brengen. — 2. Opklimmen (denk-
leer).
INDUCTIO : 1. Aanvoering. —
2. Opklimming, inductie. Est ...

inductio et sjllogismus ex inductione,

cum alterum extremiim per alterum

de medio concluditur, aristoteles, ii

anal, prior, c. 23; 68, b, 16-17,

Opklimming en sluitrede geschiedcn alle

beide door opklimming : het eene uiterste

wordt namelijk met behulp van het

ander uiterste van den middenterm ge-

%egd. —• Inductio fit ex omnibus sin-

gularibus, aristoteles, 11 anal,
prior, c. 23; 68, b, 29, Opklimming
goat uit van alle afoonderlijke we^ens.— Per viam inductionis sensus facit

universale intus in anima, in quantum

considerantur omnia singularia, s. tho-
mas, comm. in 11 anal. post. lect.

20, n° 14, Met behulp van de opklim-

ming berverken de ^intuigen binnen in de

%iel en ^pover al het afponderlijke be-

schouwd wordt, iets algemeens. —
Quia igitur universalium cognitionem

accipimus ex singularibus, {Aristoteles)

conclttdit manifestum esse quod necesse

est prima universalia principia cognos-

ces per inductionem, s. thomas,
COMM. IN II ANAL. POST. LECT. 20,

n° 14, Daar we de kennis van het alge-

meene aan het bi^pndere ontleenen, %oo

besluit Aristoteles dat het duidelijk

is dat we de eerste algemeene beginselen

alleen door opklimming kunnen kennen.

— Opponitur inductio syllogismo, ari-

stoteles, 11 anal, prior, c 23; 68,

b, 33, Opklimming slaat tegenover aflei-

ding. — Inductio completa, Vol-

ledige opklimming. Inductio im-
perfecta, Onvolledige opklimming.
Inductio incompleta, Onvolledige
opklimming. Inductio incompleta
sufficiens, Volstaande opklimming.
Inductio insufficiens, Onvoldoen-
de opklimming. Inductio physica,
Physische opklimming.
INDUCTIVE : Opklimmenderwijs.

INDUCTIVUS : Opklimmend.
INDULGENTIA : l. Toegeeflijk-

heid, inschikkelijkheid. — 2. Aflaat,

potters hi, 244. Indulgentia in for-

ma commissionis, Alleen mits tus-

schenkomst van een derden pcrsoon
tc winnen aflaat. Indulgentia in
forma gratiosa, Zonder tusschen-

komst van een derden persoon te

winncn aflaat. Indulgentia localis,

Plaatselijke aflaat. Indulgentia par-
tialis, Gedeeltclijke aflaat, potters
ni, 246. Indulgentia particularis,

Bizondere aflaat. Indulgentia per-

petua, Bestendige aflaat. Indulgen-
tia personalis, Persoonlijke aflaat.

Indulgentia plenaria, Voile aflaat,

potters hi, 246. Indulgentia pro
defunctis, Aflaat voor de overle-

denen. Indulgentia pro vivis, Af-
laat voor dc levenden. Indulgentia
pro vivis et defunctis, Aflaat voor
levenden en dooden. Indulgentia
realis, Aan een bepaald voorwerp
verbonden aflaat. Indulgentia tem-
poralis, Tijdelijke aflaat. Indulgen-
tia universalis, Algemeene aflaat.

INEFFICAX : Ondocltreffend, geen
gevolg uitwerkend.
INERRANTIA : Dwalingloosheid.

INESSE : Inzijn, meyer 379. Idem
simul inesse et non inesse eidem nequit,

Het^elfde kan niet ter^elfdertijd in een

\elfde we^ett ^ijn en er niet \ijn. —
Inesse per accidens, Dank zij iets

bijkomstigs inzijn. Inesse per se,

Van aard uit inzijn.

INEXTENSUS : Onuitgcbreid (Tgd
EXTENSUS, Uitgebreid).
INFALLIBILIS : Onfeilbaar.
INFALLIBILITAS : Onfeilbaar-
heid.

INFALLIBILITER : Onfeilbaar.

INFAMIA : Eerloosheid.

INFAMIS : Eerloos, slecht aange-
schreven, slecht befaamd. Infamis
facti, Feitelijk slecht befaamd. In-
famis iuris, Van rechtswege slecht

befaamd.
INFERIOR : Lager. Multiplicato

inferior!, multiplicatur ratio in illo
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inclusa, Wanneer iets lagers vermenig-

vuldigd wordt, dan wordt 00k de we^en-
heid die er in bevat is, vermenigvuldigd.— Quae sunt dispersa in inferioribus,

sunt unita in superioribus, Wat over
lagere we^ens verspreid is is in boogere

we-^ens ein.

'

— Supremum ... inferioris

naturae attingit id quod est infimum
superioris, s. ti-iomas, sum. theol. t,

Q. 78, A. 2, c, Hef boogste van een
lagere natuur raakt aan bet laagste van
een hooger natuur. — Superiora in

entibus sunt perfection inferioribus,

De boogere we-^ens v>ijn volmaakter dan
de lagere. — Superius non patiiur ab
injeriori, Het boogere ondergaat niet bet

lagere.

INFERNUS : Hel.
INFERRE : 1. Invocren. — 2. Een
gevolg afleiden.

INFIDELIS : 1. Ontrouw. — 2.

Ongeloovig (Tgd FIDELIS, Trouw,
gcloovig).

INFIDELITAS : r. Ontrouw. —
2. Ongeloovigheid (Tgd FIDELI-
TAS, Trouw, geloovigheid).
INFIMUS : Laagst. Infimum supremi
attingit supremum infimi, Het laagste

van bet boogste raakt aan het boogste

van het laagste.

INFINITAS : Oneindigheid. (Tgd
FINITAS, Eindigheid). Ea quae

non habent ordinem per se, sed per
accidens sibi invicem coniunguntur, nihil

prohibet infinitatem habere, s. ti-iomas,

SUM. THEOL. I-Bt, Q. I, A. 4, C, De
dingen die niet geordend %i/n door htm
eigen, maar bij toeval onderling verbon-

den %ijn, kunnen ponder einde weqyn,

DE COCK, OVER HET GELUK 1 5 3.— Infinitas cxtensiva, Uitgebreid-
heidsoneindigheid. Infinitas inten-
siva, Felhcidsoneindigheid. Infini-

tas materialis, Stoffelijke oneindig-
heid. Infinitas multitudinis, Veel-
heidsoncindighcid. Infinitas radi-

calis, Oorsprongsoneindigheid. In-

finitas secundum quid, Betrekkc-
lijke oneindigheid. Infinitas sim-
pliciter, Oneindigheid bonder mcer.
INFINITUM : Het oneindige. Di-

cendum est, quod infinito simpliciter

quoad omnia, nihil est maius; infinito

autem secundum aliquid determinatum

non est aliquid maius in ilk ordine,

potest tamen accipi aliquid maius
extra ilium ordinem, s. thomas, sum.

THEOL. HI, Q. IO, A. 3, AD 3,

We moeten ... -^eggen, dat er niets

grooler is dan wot ponder meer in alle

op^icbt oneindig is; maar grooter dan
iets mat in een bepaald opzicht oneindig

is, is er niets in dat^elfde opzicht, maar
wel kan men iets grooters vinden buiten

die orde, theol. sum. xx, 340. —
Infinitum impossibile est esse ex finitis,

Het oneindige kan onmogelijk uit eindige

vezens bestaan. — Infiniti ad finitum
nulla est proportio, s. thomas, comm.
IN VIII PHYS. LECT. 3, N° 3, TttSScbeH

bet oneindige en het eindige is er geen

verhouding. — Infinitum .... nec cognosci

nec transiri potest, s. thomas, qu.
DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 9, C,
Het oneindige kan gekend noch door-

scbreden worden. — Processus in in-

finitum dari non potest. We kunnen niet

teruggaan tot in het oneindige. — Infi-

nitum ablatione, Het door wegne-
ming oneindige. Infinitum actu,

Het metterdaad oneindige. Infini-

tum appositione, Het door toevoe-
ging oneindige. Infinitum categore-
maticum, Het oneindige in akt. In-
finitum creatum, Het geschapen
oneindige. Infinitum divisione,

Het door verdeeling oneindige.

Infinitum essentialiter, Het wc-
zenlijk oneindige. Infinitum ex-

tensive, Het in opzicht van uit-

gebreidheid oneindige. Infinitum
extrinsecum, Het uiterlijk on-
eindige. Infinitum formale, Het
vormclijk oneindige. Infinitum
ideale, Het oerbeeldelijk oneindige.
Infinitum in actu, Het metterdaad
oneindige. Infinitum in potentia,
Het oneindige in aanleg. Infinitum
increatum, Het ongeschapen on-
eindige. Infinitum intensive, Het
in opzicht van felheid oneindige.
Infinitum intrinsecum, Het inner-
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lijk oneindige. Infinitum materiale,

Het stoffelijk oneindige. Infinitum

mathematicum, Het wiskundjg on-

eindige. Infinitum metaphysicum,
Het metaphysisch oneindige. Infi-

nitum negative dictum, Het in

ontkennenden zin oneindige. Infi-

nitum negativum, Het louter ont-

kennend oneindige (Tgd Infini-

tum privativum, Het in beroo-

venden zin oneindige). Infinitum
participatione, Het door deel-

neming oneindige. Infinitum par-

ticipative, Het door deelncming
oneindige. Infinitum per accidens,

Het op grond van iets bijkomstigs

oneindige. Infinitum per se, Het
uiteraard oneindige. Infinitum phy-
sicum, Het physisch oneindige. In-

finitum potentia, Het in aanleg

oneindige. Infinitum primum,
Het eerste oneindige. Infinitum
privative dictum, Het in beroo-

venden zin oneindige. Infinitum
privativum, Het in beroovenden zin

oneindige (Tgd Infinitum negati-

vum, Het louter ontkennend onein-

dige). Infinitum purum, Het louter

oneindige. Infinitum quantitate,

Het hoegroothcidclijk oneindige.

Infinitum quantitativum, Het
hoegroothcidclijk oneindige. Infini-

tum secundum quid, Het betrek-

kelijk oneindige. Infinitum sepa-

ratum, Het afgezonderd oneindige.

Infinitum simpliciter, I let onein-

dige zonder meer. Infinitum syn-

categorematicum, Het oneindige

in aanleg. Infinitum virtualiter, Het

kiemelijk oneindige.

INFINITUS : Oneindig.

INFIRMITAS : Zwakheid.
INFLUXUS : Invlocd. Influxus

causalis, Oorzakelijke invloed,

JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER 76.

Influxus divinus, Goddelijke in-

vloed.

INFORMANS : Bevormend, meter
268.

INFORMARE : Bevormen, meyer

380, den vorm geven aan.

INFORMATIO : Bevorming, meyer
380, vormgeving.
INFORMATIVUS : Bevormend,
vormgevend.
INFORMIS : i. Vormloos. — 2.

Leelijk.

INFORMITAS : 1. Vormloosheid.— 2. Leelijkheid.

INFUSIO : Instorting.

INFUSUS : Ingestort (Tgd INNA-
TUS, Aangeboren).
INGENERABILIS : Niet voort-

brengbaar (drievuldigheidsleer).

INGENERATIO : Het niet-gebo-

ren-zijn (drievuldigheidsleer).
INGENIBILITAS : Omvordbaar-
heid.

INGENIOSITAS : Scherpzinnig-

heid, geniaalheid.

INGENIUM : Genie, talent.

INGENITUS : Ongeworden, on-

geborcn (Tgd GENITUS, Gebo-
ren, geworden).
INGRATITUDO : Ondankbaar-
heid, oncrkentelijkheid.

INGRATUS : Ondankbaar, oner-

kenteliik.

INHABITATIO : Inwoning. Inha-
bitatio Dei in anima iusti, In-

woning Gods in de zielen der recht-

vaardigen, potters ii, 298.

INHAERENS : Aanklevend.
INHAERENTER : Aanklevender-
wijs.

INHAERENTIA : Aanklevend-
heid.

INHAESIO : Aankleving.

INHAESIVUS : Aanklevend.
ININTELLEGIBILIS : Onver-
staanbaar.

INITIATIVE : Aanvankelijkerwijs.

INIURIA : Beleediging, aanranding,

potters iv, 104.

INIUSTE : Onrechtvaardig.
INIUSTIFICATIO : Onrechtvaar-
digmaking.
INIUSTITIA : Onrechtvaardigheid.
Iniustitia illegalis, Wederrechte-
lijke onrechtvaardigheid. Iniustitia

particularis, Bizonderc onrecht-

vaardigheid.
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INIUSTUS : Onrechtvaardig.
INNASCIBILIS : Ongcboren (drie-
vuldighkidsleer).
INNASCIBILITAS : Ongeboren-
heid, JANSSENS, DE HEILIGE DRTE-
vuldigheid 146, (drievuldig-
heidsleer).

INNATURALIS : Onnatuurlijk
(Tgd NATURALIS, Natuurlijk).
INNATUS : Aangeboren (Tgd IN-
FUSUS, Ingestort).

INOBOEDIENS : Ongchoorzaam.
INOBOEDIENTIA :

" Ongehoor-
zaamheid.

INORDINATIO : Ongeregeldheid
(Tgd ORDINATIO, Geregeldheid).
INORDINATUS : Ongeregeld
(Tgd ORDINATUS, Geregeld).
INORGANICUS : Onbewerktuigd
(Tgd ORGANICUS, Bcwerktuigd).
INSENSIBILIS : i. Zintuigelijk
nict waarneembaar. — 2. Onzintui-
gelijk. — 3. Ongevoelig.
INSENSIBILITAS : t. Onzintuigc-
lijkheid. — 2. Ongevoeligheid.
INSPIRATIO : Ingeving, inspre-

king. Inspiratio divina, Godde-
lijke ingeving. Inspiratio superna-
turalis, Bovcnnatuurlijke ingeving.
INSTANS : Oogenblik. Instans
extrinsecum, Uiterlijk oogenblik.
Instans intrinsecum, Innerlijk
oogenblik. Instans signatum, Be-
paald oogenblik.
INSTANTANEUS : Oogenblikke-
lijk.

INSTANTIA : Aandringing. In-
stantia propria, Eigenlijke aandrin-

ging. Instantia sophistica, Onei-
genlijke aandringing. Instantia uni-
versalis, Algemeene aandringing.
INSTINCTUS : Natuurlijk schat-

tingsvermogen, aandrift, natuur-
drang, natuuraandrang, instinkt.

Instinctus caecus, Blinde aandrift.

Instinctus divinus, Goddelijke
aandrift. Instinctus naturalis, Na-
tuurlijke aandrift.

INSTRUMENTALIS : Werktui-
gelijk, DE GROOT, DENKERS OVER
ZIEL EN LEVEN 282.

INSTRUMENTALITER : Werk-
tuigelijkerwijs (Tgd PRINCIPA-
LITER, Als hoofdoorzaak).
INSTRUMENTUM : Werktuig.
Instrumentum duplkiter dicitur. Uno
modo proprie; quando scilicet aliquid ita

ab altera movetur quod non confertur ei a
movente aliquod principium talis motus.

... Alio modo dicitur instrumentum

magis communiter quidquid est movens
ab alio motum, sive sit in ipso princi-

pium sui motus, sive non, s. thomas,
QU. DISP. DE VERITATE Q. 24, A. I,

ad 5, Werktuig wordt op tivee maniercn

bedoeld. Vooreerst in eigenlijken %in,

wanneer namelijk iets door een ander
%po aangedreven wordt dat het van den
beweger geens^ins het beginsel van be-

wuste beweging erlangt; verder wordt

in meer gewonen %in werktuig genoemd
al wat door een ander gedreven \elf

aandrijft, hetzij het dan het beginsel

van zjjn beweging in %ich heeft, hetzij

het dit niet omvat. — Instrumentum ...

agit ut motum ab alio, et ideo competit

sibi virtus proportionata motui, s. Tho-
mas, COMM. IN IV SENT. D. I, A. 4,
sol. 2, Een werktuig werkt in zpover

het door een ander gedreven wordt en

5(po is zjjn kracht evenredig met de

beweging waardoor hetgedreven wordt.—
Instrumentum ... non operatur, nisi

inquantum est motum a principali agen-

te, quod per se operatur, s. thomas,
SUM. THEOL. Ill, q. 62, A. 4, c., Een
werktuig ... werkt ... alleen in de mate
waarin het door de hoofdoorzaak die uit

eigen kracht handelt, bewogen wordt,

theol. sum. xxii, 70. — Virtus

instrument inquantum huiusmodi, se-

cundum quod agit ad effectum ultra id

quod competit sibi secundum suam
naturam, non est ens completum habens

esse fixum in natura, sed quoddam ens

incompletum, s. thomas, comm. in iv
sent. D. 1, a. 4, sol. 2, De kracht

van een werktuig als zpodanig is, in

hoover ze op een uitwerksel teruggaat

dat verder ligt dan wat het naar zjjn

natuur toekomt, geen volledig wez_en met
blijvend aanzjjn in de natuur, maar wel
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em. onvolledig wezen. — Effectus assi-

milatur informa non quidem instrumen-

to, sed principali agenti, s. thomas,

COMM. IN I DE GENERATIONS ET COR-

RUPTIONS lect. 13, n° 4, Het uit-

werkselgelijkt ivat den vorm betreft niet

op de werktuigelijke, dock op de hoofd-

oorzaak. — Instrumentum anima-

tum, Bezield werktuig. Instrumen-

tum artificiale, Kunstmatig werk-

tuig, VAN COPPENOLLE, ALGEMEENE
sakramentenleer 96. Instrumen-
tum assumptum, Aangenomen
werktuig. Instrumentum com-
mune, Gemeenschappelijk werk-
tuig. Instrumentum coniunctum,
Vereenigd werktuig, aansluitend

werktuig. Instrumentum extrinse-

cum, Uiterlijk werktuig. Instru-

mentum inanimatum, Onbezield

werktuig. Instrumentum logicum,
Denkkundig werktuig. Instrumen-
tum morale, Zedelijk werktuig. In-

strumentum naturale, Natuurlijk

werktuig. Instrumentum neces-

sarium, Onontbeerlijk werktuig.

Instrumentum obiectivum, Voor-
werpclijk werktuig. Instrumentum
physicum, Physisch werktuig. In-

strumentum proprium, Eigen

werktuig. Instrumentum quo,
Werktuig waarmec gewerkt wordt.

Instrumentum quod, Werktuig
dat werkt. Instrumentum regu-

lans, Regelcnd werktuig. Instru-

mentum regulatum, Geregeld

werktuig. Instrumentum separa-

tum, Afgescheidcn werktuig, jans-

SENS, DE HEILIGE EUCHARISTIE 29,

niet vereenigd werktuig. Instru-

mentum supernaturale, Boven-
natuurlijk werktuig. Instrumentum
unitum, Vereenigd werktuig, aan-

sluitend werktuig.
INSUFFICIENS : Ontocreikend,

onvoldoende, ongenoegzaam.
INSUFFICIENTIA : Onvoldoend-
heid, ontocreikendheid, ongenoeg-
zaamheid.
INTEGER : Gaaf, ongeschonden.
INTEGRALIS: Gaaf, ongeschonden.

INTEGRANS : Aanvullend, ver-

volledigend.

INTEGRARE : Vervollcdigen, iets

zijn volkomenheid geven.
INTEGRITAS : Gaafheid, ongc-

schondenheid, volkomenheid. In-

tegritas formalis, Vormelijkc vol-

komenheid (sacramenten). Inte-

gritas materialis, Stoffelijke vol-

komenheid (sakramenten).
INTELLECTIO : Het vcrstaan.

Intellectio subsistens, Het zelf-

standig staande verstaan.

INTELLECTIVUS : Verstandelijk.

Nullum est organum intellectivae partis,

sicut est sensitivae, s. thomas, comm.

IN III DE ANIMA LECT. 7, Het VHT-

standelijke aandeel in ons heeft niet

Zpoals het zjntuigelijke bepaalde organen.

INTELLECTUALS : Verstande-

lijk.

INTELLECTUALISMUS : Intel-

lectualisme.

INTELLECTUALITAS : Verstan-

delijkhcid.

INTELLECTUALITER : Verstan

delijkerwijs.

INTELLECTUS : 1. Vcrstand. Ex
hoc aliquis intellegere dicitur, quod

interius in ipsa rei essentia veritatem

quodammodo legit, S. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 15, A. I, C,
Dat iemand verstaat, wordt bierom ge-

zegd, dat hij eenigszjns in de wezenheid

Zflf der dingen de waarheid leest. —
Intellectus est potentia reflexiva, Het
verstand is een terugschouwend vermogen.

— Obiectum intellectus est quod quid

est, Dat wat iets is is voorwerp van het

verstand. — Intellectus recipit similitu-

dinem eius, quod intellegitur, incorpora-

liter et immaterialiter, s. thomas,
COMM. IN n DE ANIMA LECT. 12,

Het verstand ontvangt op onlichamelijke

en onstoffelijke wijze het evenbeeld van

wat verstandelijk gekend wordt. —
Intellectus ... nosier ... intellegit ab-

strahendo speciem intellegibilem a ....

materia, s. thomas, sum. theol. i,

q. 86, A. 1, c, Ons verstand verstaat

door het verstandelijk kenbeeld uit de stof
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te halen. — In prima ... operatione

{intellectus) est aliquod primum, quod
cadiI in conceptione intellectus, scilicethoc

quod dico ens; nec aliquid hac operatione

potest mente concipi, nisi intelkgatur ens,

S. THOMAS, COMM. IN IV METAPHYS.
lect. 6, Hij de eerste kenverrichtingvan

het verstand kornt er lets op de eerste

plaats, dat door bet verstand wordt
opgevat, dat mat we zjjn noemen name-
lyk, en niets kan bij bewuste verrichting

door den geest warden opgevat of eerst

dient het zjjnde ingezjen. — Intellectus

. .
. respicit suum obiectum secundum com-

munem rationem entis, s. thomas, sum.
THEOL. 1, q. 79, a. 7, C, Het verstand

beschouwt zjjn voorwerp naar het alge-

meene zjjnsopzjcht. — Cognoscit {intel-

lect-US') naturam speciei, sive quod quid
est directe extendendo seipsum, ipsum
autem singulare per quandam refiexionem

inquantum redit super phantasmata, a
quibus species intellegibiles abstrahun-
tur, S. THOMAS, COMM. IN III DE
ANIMA lect. 8, Het verstand kent den

soortelijken aard of de waiheid van lets

door een rechtstreeksch buiten %ich

zelf treden, het afzpnderlijke integen-

deel door terugschouwing; het kent het

namelijk door tot het zjntuigelijke beeld

waaruit het verstandelijk beeld gehaald

wordt, terug te gaan. — Intellectus co-

gnoscit universalia, s. thomas, comm.
in 11 de anima lect. 1 2, Het verstand

kent het algemeene. — Singulare in rebus

materialibus intellectus nosier directe

et primo cognoscere non potest, s. tho-
mas, sum. THEOL. I, Q. 86, A. I, c,
Het afzpnderlijke op stoffelijk gebied

kan ons verstand met rechlstreeks en op
de eerste plaats kennen. — Susceptivum

... intellegibilis et substantias intellectus

est, ARISTOTELES, XI METAPHYS. C. 7;
1072, b, 23-24, Het verstand ontvangt

het verstandelijk kenbare en de zplfstan-

digheid. — Intellectus noster natus {est)

intellegere omnes res sensibiles et cor-

poreas, s. thomas, comm. in hi de
ANIMA lect. 7, Ons verstand is geschikt

om alle zjntuigelijke en lichamelijke din-

gen te verstaan. — Intellectu{s) ... non

est cognoscitivus tantum unius generis

sensibilium, sicut visus vet auditus, vel

omnium qualitatum et accidentium sen-

sibilium communium velpropriorum, sed

universaliter totius naturae sensibilis,

S. THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 7, Het verstand kent niet

alleen een soort van zjntuigelijke we^ens,

zpoals voor het ge^icht en het gehoor het

geval is, of ook alle gemeenschappelijke

of eigen zjntuigelijke hoedanigheden en

bijkomstigheden, maar de heele zjntuige-

lijke natuur kent het onbegrensaerwijze.— Sensus ... recipit species sine materia,

sed tamen cum condicionibus materiali-

bus; intellectus autem etiam a condici-

onibus materialibus species depuratas
recipit, s. thomas, qu. disp. de
veritate q. 2, a. 2, c, De zjntuigen

ontvangen hun kcnbeeld zpnder stof,

hoewel in stoffelijken toestand; het ver-

stand integendeel ontvangt zjjn kenbeeld

eerst wanneer het van al het stoffelijke

gelouterd is. — Intellectus {fit) in actu,

inquantum recipit intellegibile, S. tho-
mas, COMM. IN XII METAPHYSIC
lect. 8, Het verstand wordt verdadelijkt

in zpover het bet verstandelijk kenbare

ontvangt. — Intellectu(s) nost{er) dupli-

citer abstracta intellegi{f),uno modo sicut

universalia intellegimus abstracta a sin-

gularibus, alio modo mathematica ab-

stracta a sensibilibus, s. thomas,
COMM. IN I METAPHYSIC. LECT. 10,

Ons verstand verstaat afgetrokken dingen

op twee manieren, vooreerst zpoals we het

algemeene kennen nadat het van het

afzpnderlijke ontdaan is; verder zpoals

we het wiskundige kennen nadat het

van het zjntuigelijke ontdaan werd. —
Intellectus intellegendo fit omnia, Ver-
standelijk kennend wordt het verstand

alles. — Intellectus est in principle sicut

tabula rasa, Het verstand is bij het

begin als een naakteplank. — Intellectus

natus est aptus ad omnia inlellegenda,

Het verstand is geschikt om alles ver-

standelijk te kennen. — Intellectus in-

diget sensu, s. thomas, comm. in hi
de anima lect. 1 3, Het verstand

heeftde zjntuigen noodig. — Nihil est in
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intellectu quod non prius fuerit in sensu,

Niets is in 't verstand dat niet eerder

in den zj» was, beysens, algemeene
zielkonde 11, 93.

— Etiam, postquam

species intellegibiles absiraxit, non potest

{intellectus) secundum eas actu intellegere,

nisi convertendo se ad phantasmata, in

quibus species intellegibiles intellegit, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 86, A. I,

C, Ook wanneer het verstand het ver-

standelijk kenbeeld van het stoffelijke
\

ontdaan heeft, kan het hierdoor niet

metterdaad verstaan zpnder toedoen van

het zjntuigelijke beeld waarin het het ver-

standelijk kenbeeld inzjet.— Assentit...

alicui intellectus dupliciter : una modo,
quia ad hoc movetur ab ipso obiecto,

quod est vel per seipsum cognitum, sicut

patet in principiis primis, guorum est

intellectus; vel est per aliud cognitum,

sicutpatet de conclusion/bus, quorum est

scientia. Alio modo intellectus assentit

alicui, non quia sufficienter moveatur ab \

obiecto proprio, sed per quandam elec-
\

tionem voluntarie declinans in imam
partem magis quam in aliam, s. tho-
mas, SUM. THEOL. II-II, Q. I, A. 4, C,
Het verstand kan op twee manieren lets

aannemen. ten eerste, omdat het daartoe

bewogen wordt door het voorwerp zelf,

dat ofwel op zjch zelfgekend is {zpoals

de eerste beginselen die het voorwerp

zjjn van het inzjcht), ofwel gekend is

door lets anders {zpoals de gevolgtrek-

kingen, die het voorwerp zjjn van de

wetenschap). Ten tweede niet omdat het

door zjjn eigen voorwerp voldoende be-

wogen wordt, maar omdat het ten gevolge

van een vrije keus, vrijwillig meer over-

helt naar den eenen kant dan naar den

anderen kant, theol. sum. xi,

18. — Actuum ... ad intellecturn per-

tinentium quidam habent firmam as-

sensionem absque tali cogitatione, sicut

cum aliquis considerat ea quae scit vel

intellegit ... Quidam vero actus intellec-

tus habent quidem cogilationem infor-

rnern absque firma assensione : sive in

neutram partem declinent, sicut accidit

dubitanti, sive in unam partem magis
declinent, sed tenentur aliquo levi signo,

sicut accidit suspicanti, sive uni parti

adhaereant, tamen cum formidine alte-

rius, quod accidit opinanti, S. thomas,
sum. theol. ii-ii, q. 2, a. i, c, Onder
de verstandsakten ... zjjn er, die met
een vaste instemming gepaard gaan,

zpnder dat onderzpek, zpoals bij

hem die beschouwt wot hij reeds

weet of begrijpt ... In andere verstands-

akten echter heeft het onderzpek zjjn

vorm nog niet bereikt, en is er geen

vaste instemming, hetzjj men naar geen

enkelen kant overhelt, zpoals hij die

twijfelt, hetzjj men overhelt naar een

of anderen kant, maar door een lichte

reden weerhouden wordt, zpoals hij

die een vermoeden heeft, hetzjj men wel

partij kiest, maar niettemin vreest dat

het legenovergestelde kan waar %jn,

Zpoals hij die omtrent lets een meening

heeft, theol. sum. xi, 60. — Dum
intellectus noster procedit de potentia

in actum, primo occurrit sibi confusnm
quam distinctum, s. thomas, comm. in
1 physic, lect. 1, n° 7, Wanneer
ons verstand van aanleg tot daad over-

gaat, doet zjch eerst het onduidelijke

en pas daarna het duidelijke voor. —
Rw exterior inlellecta a nobis in

intellectu nostro non exsistit secundum
propriam naturam, sed oportet quod
species eius sit in intellectu nostro, per
quam fit intellectus in actu, s. thomas,
sum. c gent. 1, 53, De uiterlijke

dingen die door ons verstandelijk gekend
warden, besiaan niet naar hun eigen

natuur in ons verstand, maar hun ken-
beeld dient in ons verstand aamvezjg
te zjjn en aldus gaal bet verstand tot

daad over. — L,icet ... id in re esse opor-

teat quod intellectus intellegit, non tamen
eodem modo, s. thomas, comm. in i

metaphysic. lect. io, Hoewel wat
het verstand kent moet in werkelijkheid

zjjn, toch moet het niet op die wijze zjjn.— Ex natura intellectus, quae est alia

a natura rei intellectae necessarium est

quod alius sit modus intellegendi quo
intellectus intellegit, et alius sit modus
essendi quo res exsistit, s. thomas,
COMM. IN I METAPHYSIC. LECT. 10,
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Uit den aard van het verstand die anders

is dan de aard Pan het verstandelijk ge-

hende, volgt dat de wij^e waarop het

verstand kent en de vyjnswij^e van de
dingen verschilkn. — Proprium ...

obiectum intelkctus est verum, s. Tho-
mas, SUM. C. GENT. Ill, 107, Het
ware is het eigen voorwerp van het ver-

stand. — Intelkctus dicitur verus, se-

cundum quod conformatur rei, falsus
autem secundum quod discordat a re,

S. THOMAS, COMM. IN I PERIHRRMEN.
lect. 3, N" 7, Het verstand wordt
waarachtiggenoetnd in ^oover het met de

dingen sirookt, onwaar in %oover het van
de dingen afwijkt. — Intelkctus appre-

hendens quod quid est absque composi-

iione et divisione semper est verus, s.

THOMAS, COMM. IN I METAPHYSIC.
lect. 3, Het verstand dat met samen-
stelling noch verdeeling waarneemt wat
iets is, is immer waarachtig. — Impos-
sible est ... quod sit aliquis intelkctus

naturaliter circa cognitionem veri aber-

rans, s. thomas, sum. c. gent, hi,

107, Het gaat niet aan, dat een ver-

stand van natuur uit omtrent de kennis

van het ware %pu dwakn. — Intelkctus

... comparatur ad intelkgibile, sicut

potentia ad actum et perfectibile ad
perfectionem, S. THOMAS, COMM. IN XII

METAPiiYsic. i.f.ct. 8, Het verstand

staat tot het verstandelijk kenbare in

de^elfde verhouding als aanleg tot daad
en het vervolmaakbare tot de volmaakt-

heid. — Fit ... intelkctus intelkgibilis

per hoc quod attingit aliquod intelkgibile,

ibidem, Het verstand wordt verstande-

lijk. ivanneer het iets verstandelijk kith

baars bereikt. — Cum ipse intelkctus

fiat intelkgibilis concipiendo aliquod

intelkgibile, sequetur quod idem sit

intelkctus et intelkgibile, ibidem, Daar
het verstand %elf ivanneer het iets ver-

standelijk kenbaars opvat verstandelijk

kenbaar wordt, %oo ^ijn het verstand en

het verstandelijk kenbare een. — Si

accipiamus intelkgibilia actu, idem est

intelkctus et quod intellegitur, sicut idem

est sentiens in actu et quod sentitur in

aCtU, S. THOMAS, COMM. IN III DE

anima lect. 9, Wanneer het om het

metterdaad verstandelijk kenbare gaat,

dan %ijn het verstand en het verstandelijk

kenbare een en het^elfde, %ooals ook wie

metterdaad ^intuigelijk waarneemt en

wat metterdaad ^intuigelijkwaargenomen

wordt Sen en het-^elfde ^ijn. — Sensus

in actu et scientia vel intelkctus in actu

sunt scibilia et sensibilia in actu, s.

THOMAS, COM. IN III DE ANIMA
lect. 13, De verdaadwerkelijkte v(in-

tuigen en de verdaadwerkelijkte weten-

schap oj het verdaadwerkelijkt verstand

%ijn het metterdaad kenbare en ^intui-

gelijk waarneembare. — Hoc est de

ratione intelkctus quod inlellegat seip-

sum, inquantum transumit vel concipit

in se aliquid intelkgibile, s. thomas,
COMM. IN XII METAPHYSIC. LECT. 8,

Tot het we^en van het verstand behoort

dat het verstand, wanneer het iets ver-

standelijk kenbaars opneemt of ont-

vangt, \ich ^elf verstandelijk kent. —
Non ... cognoscimus intellectum nos-

trum nisi per hoc, quad intelkgimus nos
intelkgere, s. thomas, comm. in hi
de animA lect. 9, Ons verstand

kennen we alken in ^pover we verstaan

dat we verstaan. — Intelkctus est quo-

dammodo intelkgibilis, sicut sensus sen-

sibilis, s. thomas, comm. in m DE
anima lect. 1 3, Het vet-stand is

eenigs^ins verstandelijk kenbaar, even-

als de ^intuigen ^intuigelijk kenbaar

%ijn. — Si ... intelkctus et voluntas con-

siderentur secundum se, sic intelkctus

eminentior invenitur. Ft hoc apparet ex

comparatione obiectorum ad invicem, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 82,

A. 3, c, Wanneer verstand en ivil in

%ich %elf beschouwd worden, dan blijkt

het verstand voortrejfelijker te ^ijn; dit

wordt toch door de vergelijking van beider

voonverp uitgewe-^en.— Obiectum ... in-

telkctus est simplicity et magis absolu-

tum quam obiectum voluntatis, ibidem,
Het voonverp van het verstand is enkel-

voudiger en meer volstrekt dan het voor-

werp van den wil. — Intelkctus est

optimum eorum quae in nobis sunt, s.

THOMAS, COMM. IN X ETHIC. NICOM.
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lect. 10, Het verstand is het voortreffe-

lijkste in ons. — Cum ... intelkctus

nosier natus sit intelkgere omnes res sen-

sibiles et corporeas, oportet quod careal

omni natura corporali, sicut sensus visas

caret omni colore, propter hoc quod est

cognoscitivus coloris, s. thomas, comm.
in in de anima lect. 7, Daar ons
verstand geschikt is om al het ^intuige-

lijke en lichamelijke verstandelijk te

kennen, \oo moet het ponder eenige

lichamelijke natuur <%ijn, evenals het

ge^icht daar het de kkuren onderkent,

%elf geen kleur heeft. — Debilitatur

... intelkctus ex laesione alicuius organi

corporalis indirecte, inquantum ad eitts

operationem requiritur operatio sensus
habentis organum, s. thomas, comm.
in in de anima lect. 7, By het kwet-
sen van een lichame'ijk orgaan neemt
onrechtstreeks het verstand of; de ver-

richlingen van het verstand hebben

immers de verrichtingen van bewerktuig-

de ^intuigen noodig.— Intellectus ab-
strahens, Aitrekkcnd verstand. In-
tellectus aeternus, Eeuwig ver-

stand. Intellectus agens, Inwer-
kend verstand, de valk, s. thomas'
vroegste kenleer 387, wcrkend
verstand, vormend verstand (Tgd
Intellectus possibilis, Begrijpcnd
verstand). Intelkctus agens est nobilior

possibili, s. thomas, comm. in hi de
anima lect. 10, Het inwerkend ver-

stand is voortreffelijker dan het be-

gnjpend verstand. — Ea quae sunt

inlellegibilia in potentia, facit (intellec-

tus agens) intelkgibilia in actu, s. tho-
mas, COMM. IN III DE ANIMA LECT.

10, Wat in aanleg verstandelijk kenbaar
is, maakt het inwerkend verstand met-

terdaad verstandelijk kenbaar. — Intel-

lectus agens comparatur ad possibikm
sicut agens ad materiam, s. THOMAS,
COMM. IN HI DE ANIMA LECT. IO, Het
inwerkend verstand staat tot het begrij-

pend verstand in de^elfde verhouding als

de bewerker tot de stop. — Intelkctus ...

agens comparatur ad (intelkgibilia)

ut ens in actu, s. thomas, comm. in
in de anima lect. 10, Het inwerkend

verstand staat tegenover het verstandelijk

kenbare als het ^ijnde metterdaad. —
Intellectus agens comparatur ad species

intellectus in actu, sicut ars ad species

artificiatorum, per quas agit, s. THOMAS,
COMM. IN III DE ANIMA LECT. 10, Het
inwerkend verstand staat tot de ken-
beelden van het metterdaad kennend ver-

stand in de^elfde verhouding als kunst
tot het kenbeeld van het kunstwerk
waardoor %e werkl. — In receptione

qua intelkctus possibilis species rerum
accipit a phantasmatibus, se habent

phantasmata ut agens instrumentale et

secundarium, intellectus vera agens ut
agens principale et primum, s. tho-
mas, QU. DISP. DE VERITATEQ. IO,A. 6,

AD 7, Wanneer het begrijpend verstand

het kenbeeld van iets van het ^intuige-

lijke kenbeeld ontvangt, dan treedt het

^inttugelijke kenbeeld als werktuigelijke

en ondergeschikte oor^aak op, het in-

werkend verstand integendeel als eerste

en hoofdoor^aak. — Intellectus ange-
licus, Engellijk verstand. Intellec-

tus beams, Zalig verstand. Intel-

lectus coniunctus, Met een lichaam
vereenigd verstand. Intellectus con-
templativus, Beschouwend ver-
stand. Intellectus creatus, Gescha-
pen verstand. Intellectus Dei, God-
delijk verstand, Gods verstand. In-

tellectus (Dei) est ipsum suum intelk-

gere, S. THOMAS, COMM. IN XII META-
PHYSIC. lect. 8, Gods verstand is %ijn

verstandelijk kennen %elf. — In-
tellectus deiformis, Godvormig
verstand. Intellectus discursivus,
Redcneerend verstand. Intellectus
divinus, Goddelijk verstand. Intel-

lectus hominis, Mcnschelijk ver-
stand. Intellectus humanus, Men-
schelijk verstand. Intellectus in
actu, xMetterdaad werkend verstand.
Intellectus in potentia, Verstand
in aanleg. Intellectus increatus,
Ongeschapen verstand. Intellectus
inferior. Lager verstand. Intellec-
tus inquisitivus, Vorschend ver-
stand. Intellectus operativus, Be-
drijvend verstand. Intellectus pas-
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sivus, Lijdend vcrstand. Intellec-

tus possibilis, Begrijpcnd verstand,

de valk, s. thomas' vroegste ken-
leer 388, denkvermogcn, morsch,
EEN OUD WIJSGEERIG PROBLEEM :

ESSENTIE EN EXISTENTIE II, 59,
kcnvaardig verstand, daadvaardig
verstand, lijdelijk verstand (Tgd
Intellectus agens, Inwerkend ver-

stand). Intellectuspossibilis est separa-

tus, impassibilis est immixtus, s. Tho-
mas, COMM. IN III DE A ts'IMA I.ECT.

10, Het begrijpend verstand blijft af-

ge^pnderd, onlijdelijk en onvermengd. —
Intelleclus possibilis non est aliquid

corporeum vel commixtum ex rebus

corporalibus, s. Thomas, comm. in hi

de anima lect. 7, Hff begrijpend

verstand is niet iets lichamelijks of een

menisci van lichamelijke dingen. —
Intellectus possibilis recipit formas

ut intellegibiles actu, ex virtute intel-

lectus agentis, sed ut similitudines de-

terminatarum rerun/ ex cognitione phan-

tasmatum, s. thomas, qu. dtsp. de
veritatf. Q. 10, a. 6, ad 7, Het ken-

vaardig verstand ontvangl door toedoen

van bet inwerkend verstand de kenvor-

men als melterdaad verstaanbaar, hoe-

wel als evenbeelden van bepaalde dingen

uit de kennis van de ^intuigelijke ken-

beelden. — Actionis effectus relinquitur

in intellectu possibili secundum condicio-

nem utriusque et non secundum condicio-

nem alterius tantum, ibidem, Het uit-

werksel der kenverrichting is in het

begrijpend verstand overeenkomslig de

geslettenis van beide, begrijpend en in-

werkend verstand, en niet overeenkom-

slig de gesteltenis van een van beide. —
Intellectus possibilis comparatur ad in-

tellegibilia, ut in potentia exsistens ad

ilia, s. thomas, comm. in III DE
anima lect. 10, Het begrijpend ver-

stand is tegenover het verstandelijk ken-

bare als in aanleg er toe. — Est ...

intellectus possibilis in potentia ad intel-

legibilia sicut indeterminatum ad deter-

minatum, ibidem, Het begrijpend ver-

stand is tot bet verstandelijk kenbare in

aanleg, evenals het onbepaalde tot het

bepaalde.—Intellectuspossibilis, qui est

tantum in potentia in ordine inlel/egibi-

Uum, non intellegit neque intellegitur nisi

per speciem in eo susceptam, s. thomas,

comm. in ni de anima lect. 9,

Het begrijpend verstand dat tegenover

het verstandelijk kenbare enkel in aanleg

is, kent noch wordt gekend behalve

met behulp van een kenbeeld dat het

daartoe ontvangt. — Intellectus pos-

sibilis non habet determinate naturam

alicuius rerttm sensibilium, s. thomas,
comm. in hi de anima lect. 10, Het
begrijpend verstand heeff niet op be-

paalde wij^e de natuur van een of ander

^intuigelijk we%en. — Si — intellectus

agens haberel in se determinationem

omnium intellegibilium, non indigeret

intellectus possibilis phantasmalibus,

sed per solum intellectum agentem re-

duceretur in actum omnium intellegibi-

lium, ibidem, Indien het inwerkend

verstand al het verstandelijk kenbare

op bepaalde wij^e bevalle, dan ^.ou bet

begrijpend verstand geen sjntuigeli/k

beeld noodig hebben, maar door het

inwerkend verstand alleen %ou het er

toe gebracht worden al het verstandelijk

kenbare melterdaad te kennen. — Intel-

lectus potentialis, Kcnvaardig ver-

stand. Intellectus practicus, Prak-

tisch verstand (Tgd Intellectus spe-

culativus, Bespicgelend verstand).

Intellectus primus, Eerste ver-

stand. Intellectus ratiocinativus,

Redeneercnd verstand. Intellectus

rcflexus, Teragschouwend vcrstand.

Intellectus secundus, Tweede ver-

stand. Intellectus separatus, Van
het lichaam gescheiden vcrstand.

Solus intellectus separatus est hoc quod

vere est, s. thomas, comm. in in de
anima lect. 10, Alleen het afgeschei-

den verstand is dat wat waarlijk is. —
Intellectus simplex, Enkelvoudig
verstand. Intellectus speculativus,

Bespiegclend verstand (Tgd Intel-

lectus practicus, Praktisch ver-

stand). Intellectus speculativus per ex-

tensionemfit practicus, s. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 22, A. IO, AUG.
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4, Het bespiegelend verstand wordt door

uitbreiding praktisch verstand. — In-
tellectus superior, Ilooger ver-

stand. Intellectus supernaturalis,

Bovennatuurlijk vcrstand.— 2. Ver-
standsdaad. Intellectus appetitivus,

Strevend verstand, de cock, over
de menschehjke daden 34, daad
van het verstandelijk strcefvermo-
gen. Intellectus cognoscens quod
quid est, De watheid van iets in-

ziende vcrstandsdaad. Intellectus
componens, Samenstcllcnde vcr-
standsdaad. Intellectus componens
et dividens, Samenstellende en
schcidende vcrstandsdaad. Intel-
lectus discursivus, Rcdeneerendc
verstandsdaad. Intellectus divi-
dens, Scheidendc verstandsdaad.
Intellectus ratiocinans, Redcnee-
rende verstandsdaad. — 3 . Verstand
(als hebbelijkheid). Intellectus, qui est

habitus principiorum, praesupponit ali-

qua iam inteflecla in actu, scilicet ler-

minos principiorum, per quorum inlelle-

gentiam cognoscimus principia, s. tho-
mas, COMM. IN III DE ANIMA LECT. IO,

HeI verstand, als hebbelijkheid der begin-

selen bedoeld, onderstelt dat sommige
dingen vooraf melterdaad worden inge-

%ien, de termen namelijk, der beginselen

en dank -^ij het inzicht van de termen

^ullen de beginselen worden ingeqjen. —
Intellectus habitualis, Verstand
als hebbelijkheid. Intellectus prin-
cipiorum, Verstandelijke hebbelijk-

heid der beginselen. Prima ...prin-

cipia speculabilium nobis naturaliler

indila non pertinent ad aliquam spe-

cialem potentiam, sedad quendam specia-

lem habitum, qui dicitur intellectus

principiorum, s. thomas, sum. theol.
T> Q- 79j a. 1 2, c, De eerste beginselen

der bespiegelende kennis die ons van
nature aangeboren ^ijn, hooren niet bij

een bi^onder vermogen, maar wel bij

een bi-^pndere hebbelijkheid die verstan-

delijke hebbelijkheid der beginselen heet.— 4. Verstand (als gave van den H.
Geest). — 5. Verstandelijk inzicht.

Intellectus afrirmativus, Bevesti-

gend inzicht. Intellectus falsus,
Valsch inzicht. Intellectus negati-
vus, Ontkcnnend inzicht. Intellec-
tus rectus, Juist inzicht. Intellectus
verus, Waar inzicht. — 6. Verstan-
delijke voorstelling. Intellectus
complexorum, Verstandelijke voor-
stelling van het samengestelde. Intel-
lectus compositus, Samengestelde
verstandelijke voorstelling. Intellec-
tus incomplexorum, Verstandclijke
voorstelling van het enkelvoudigc.
Intellectus incomplexus, Enkel-
voudige verstandelijke voorstelling.

Intellectus mathematicus, Wis-
kundige verstandelijke voorstelling.

Intellectus naturalis, Natuurkun-
dige verstandelijke voorstelling.

INTELLEGENTIA : 1. Verstand
(als vermogen). — 2. Verstands-
daad. In prima intellegibili est adhuc

perfeclior intellegentia et delectatio quam
in inlellegente et desiderante ipstim, s.

THOMAS, COMM. IN XII METAPHYSIC.
lect. 8, Voortreffelijker ^ijn nog het

inzicht en het genot bij het eerste ver-

standelijk kenbare dan bij hem die dit

laatste in^iet en begeert. — 3. Verstan-
delijke kennis. Intellegentia incom-
plexorum, Verstandelijke kennis
van het enkelvoudige. Intellegentia
indivisibilium, Verstandelijke ken-
nis van hetondeelbarc. Intellegentia
praesentium, Kennis van het tegen-
woordige, potters v, 120, door-
zicht. Intellegentia simplex, Een-
voudig verstaan. Per modum simplicis

intellegentiae, Door kennis van eenvoudig

verstaan. — 4. Verstandelijk inzicht.— 5. Verstandelijke voorstelling.

INTELLEGERE : Vcrstandelijk

kenncn. Solum intellegere infer opera
anirnae sine organo corporeo exercelur,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 75,
a. 3, c, Verstandelijk te kennen is

de eenige onder de verrichlingen der t(iel

die ponder toedoen van een lichamelijk

orgaan geschiedl. — Intellectum in actu

et intellegens in actu sunt unum, s. tho-
mas, COMM. IN lit DE ANIMA LECT.

9, Het melterdaad verstandelijkgekende
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en het metterdaad verstandelijk kennende

•%ijn een. — Quando dicitur, quod ad
actum intellegendi requirilur quod ex
intellecto et intellegentia fiat unttm, hoc

intellegitur quantum ad speciem, quae

unitur intellectui, non quantum ad ipsum
obiectum extrinsecum, s. bonaven-
TURA, COMM. IN II SENT. D. 1 8,

A. 2, q. 1, ad arc, Wanneer ge-^egd

wordt dat de verstandsdaad vergt dat

rvat verstaan wordt en het verstand een

warden, dan ivordt \ulks met het oog

op het kenbeeld dat met het verstand

vereenigd ivordt bedoeld, met met het oog

op het uilerlijke voorwerp. — Intellegi-

mus quod quid estabsque hoc quod intelle-

gamus aliquid accidentium elus, s. Tho-
mas, QU. DISP. DE AN1MA A. 12,

ad 7, Wat iets is verstaan we ponder

sets van het bijkomstige van bewust

we%en te verstaan. — Shut (Dei) ...

intellegere est suurn esse, ita suum velle,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 9,

a. i, c, Evenals Gods verstandelijk

kennen %ijn %ijn is, even^oo %ijn willen.— Intellegere est simile ei quod est

senlire, s. THOMAS, comm. in hi de
anima lect. 7, Verstaan en voelen

gelijken op elkander. — « Actus intellec-

ts » id est intellegere, vita quaedam est,

et est perfectissimum quod est in vita, s.

THOMAS, COMM. IN XII METAPHYSIC,
lect. 8, De daad van het verstand, het

inajcht namslijk, is een soorl van leven,

en is het voortreffelijkste in het leven. -

Intellegere actualiter, Metterdaad

inzien. Intellegere affirmative, In
bevestigenden zin verstaan. Intel-

legere causaliter, Oorzakelijkerwijs

verstaan. Intellegere componendo
et dividendo, Mits samenstelling en
verdeeling inzien. Intellegere com-
posite, Gezamenlijkerwijs verstaan.

Intellegere consecutive, Gevolg-
lijkerwijs verstaan. Intellegere dis-

currendo, Dank zii redenecring in-

zien. Intellegere distributive, Een-

lingsvvijze verstaan, indcelenderwijs

verstaan. Intellegere metaphorice,

In overdrachtelijkcn zin verstaan.

Intellegere negative,In ontkennen-

den zin verstaan. Intellegere prin-

cipaliter, Hoofdzakclijkerwijs in-

zien. Intellegere privative, Be-

roovenderwijs verstaan. Intellegere

proprie, In eigenlijkcn zin verstaan.

Intellegere radicale, Grondelijk

verstaan. Intellegere ratiocinando,

Dank zij redeneering inzien. Intel-

legere subsistens, Het zelfstandig

verstaan.

INTELLEGIBILE : Het verstan-

delijk kenbare, het verstaanbare.

Unumquodque ... intellegibile est aliqua

determinata natura allcuius speciei, s.

THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 10, Alles wat verstandelijk ken-

baar is is 00k de aard van een bepaalde

soort. — Intellegibile ... proprie est

substantia; nam obiectum inteltectus est

quod quid est, s. tiiomas, comm. in

xii metaphysic. lect. 8, Version-

delijk kenbaar is eigenlijk de ^elfstan-

digheid; voonverp van het verstand is

immers dat wat iets is.— Sicutse habet

sensitivum ad sensibilia, similiter se

habet intellectivum ad intellegibilia, quia

utrumque est in potentia ad suum obiec-

tum et est susceplivum eius, s. thomas,
comm. in hi de anima lect. 7, In

de^elfde verhouding als het ^intuigelijk

kenvermogen tot het ^intuigelijk kenbare

staat het verstandelijk kenvermogen tot

het verstandelijk kenbare; elk van beide

is immers tot %ijn voonverp in aanleg en

is geschikt om het te ontvangen. — In-

tellegibile actu, Het verstaanbare

in akt. Intellegibile altissimum,

Het opperste verstaanbare. Intelle-

gibile divinum, Het goddclijk ver-

staanbare. Intellegibile in potentia,

Het verstaanbare in aanleg. Intelle-

gibile infimum, Het laagste ver-

staanbare. Intellegibile per se, Het

door zich zelf verstaanbare. Intelle-

gibile perfectissimum, Het vol-

maaktste verstaanbare. Intellegibile

primum, Het eerste verstaanbare.

Quidquid divinum et nobile, sicut est

intellegere et delectari, invenitur in intel-

lect altingente, multo magis invenitur

in intellegibili prima quod attingitur, s.

intellegibilis - 165 - intentio

THOMAS, COMM. IN XII METAPHYSIC.
lect. 8, A.I wat goddelijk en voortreffe-

lijk is, -^poals in te %ien en te genieten,

wordt in het verstand dat zifn voorwerp

bereikt aangetroffen; in veel hooger mate
echter komt %ulks voor in het eerste

verstandelijk kenbare dat bereikt wordt.— Intellegibile summum, Het
hoogste verstaanbare.

INTELLEGIBILIS : i. Verstande-
lijk. — 2. Verstandelijk kenbaar,
verstaanbaar.

INTELLEGIBILITAS : Verstaan-
baarheid.

INTELLEGIBILITER : i. Ver-
standelijkerwijs. — 2. Op verstaan-
bare wijze.

INTEMPERANTIA : Onmatig-
hcid (Tgd TEMPERANTIA, Ma-
tigheid).

INTEMPERATUS Onmatig
(Tgd TEMPERATUS, Matig).
INTENDERE : 1. Docn toenemen.— 2. Beoogen, bedoelen.Quantum in-

tendis, lantum facis, In ^oover iets

beoogd wordt ivordt het 00k verricht.

INTENSE : Hevig, fel.

INTENSIO : 1. Heftigheid, sterkte,

aengenent, zielkunde 40, hevig-
heid, fclheid. — 2. Toename, aan-
sterking. Habitus augetur per inten-

sionem, Een hebbelijkheid neemt door
aansterking toe.

INTENSIVE : Pel, hevig.
INTENSIVUS : Toenemend.
INTENTIO : 1. Aandacht. — 2.

Bedoeling, toeleg, opzet. Quod est

primum in intent/one, est ultimum in

exsecutione, s. Thomas, viii qu. quod-
lib, a. 2, ad 1, Wat het eerst bedoeld

wordt wordt het laatst bereikt. — In-

tentio absoluta, Volstrekte bedoe-
ling. Intentio actualis, Daadwerke-
lijke bedoeling (Tgd Intentio habi-
tualis, Hebbelijkc bedoeling; — In-
tentio virtualis, Ingesloten bedoe-
ling;— Intentio interpretativa, Af-
leidbare bedoeling). Intentio bona,
Goede bedoeling. Intentio conse-
quens, Nakomende bedoeling. In-
tentio externa, Uitwendigc bedoe-

ling. Intentio formalis, Vormelijke
bedoeling. Intentio habitualis, Heb-
belijke bedoeling (Tgd Intentio ac-
tualis, Daadwerkelijke bedoeling;— Intentio virtualis, Ingesloten
bedoeling; — Intentio interpre-
tativa, Afleidbare bedoeling). In-
tentio interna, Inwendigc be-
doeling. Intentio interpretativa,
Afleidbare bedoeling, achteraf toe-
gekendc bedoeling(Tgd Intentio ac-
tualis, Daadwerkelijke bedoel ing ;

—

Intentio virtualis, Ingesloten bedoe-
ling;—Intentio habitualis, Hebbe-
lijke bedoeling). Intentio mala,
Kwade bedoeling. Intentio men-
talis, Allcen in den gcest bestaande
bedoeling. Intentio non retractata,
Niet afgezegde bedoeling. Intentio
praecedens, Voorafgaande bedoe-
ling. Intentio prima, Eerste bedoe-
ling. Virtus primae intentionis, quae
est respectu ultimi finis, manet in quo-
libet appetitu cuiuscumque rei, etiamsi
de ultimo fine actu non cogitetur, s. tho-
mas, sum. theol. i-ii, q. i, a. 6,
ad 3, De kracht van de eerste bedoeling
ivelke het om het laatste doel te doen is,

laat zjch bij de bestreving van wat 00k
gelden, 00k als niet metterdaad aan het
laatste doel gedacht ivordt. — Intentio
primaria, HoofdbedoeUng. Inten-
tio proxima, Naaste bedoeling.
Intentio secundaria, Onderge-
schikte bedoeling. Intentio tacita,
Verzwegen bedoeling. Intentio vir-
tualis, Ingesloten bedoeling (Tgd
Intentio actualis, Daadwerkelijke
bedoeling; — Intentio habitualis,
Hebbelijke bedoeling; — Intentio
interpretativa, Afleidbare bedoe-
ling). — 3. Verhouding. Intentio
communis, Gemeenschappclijkc
verhouding. Intentio essentialis,
Wezcnlijke verhouding. Intentio
generis, Geslachtsverhouding. In-
tentio individualis, Eenlingelijke
verhouding. Intentio individua-
litatis, Eenlingelijke verhouding.
Intentio logica, Denkkundige ver-
houding. Intentio particularis, Bi-
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zondere verhouding. Intentio prae-

dicabilitatis, Zegbaarheidsvcrhou-

ding. Intentio' speciei, Soortver-

houding. Intentio superaddita,

Buitenwezenlijke verhouding. In-

tentio universalis, Algemeene ver-

houding. Intentio univcrsalitatis,

Algemeenheidsverhouding. — 4-

Kenbeeld. Intentio intellectus,

Verstandclijk kenbeeld. Intentio

intellegibilis, Vcrstandelijk ken-

beeld. Intentio spiritualis, Geeste-

lijk kenbeeld. — 5. Begrip- Intentio

formalis, Vormelijk begrip (Tgd

Intentio obiectiva, Voorwerpelijk

begrip). Intentio obiectiva, Voor-

werpelijk begrip (Tgd Intentio for-

malis, Vormelijk begrip). Intentio

prima, Eerste beschouwing, eerst-

komende beschouwing (Tgd In-

tentio secunda, Tweedc beschou-

wing). Intentio secunda, Tweede
beschouwing, op de tweede plaats

komende beschouwing (Tgd In-

tentio prima, Eerste beschouwing).

INTENTIONALIS : Begrippclijk,

kenbeeldelijk. Ordo intentionalis,

Begrippelijk gebied (Tgd ORDO
REALIS, Zaaklijk gebied).

INTENTIONALITER : Kenbeel-

deUjkerwijs.

INTERCESSIO : Voorspraak,jANS-

SENS, HET MYSTERIE DER VERLOS-

SING 38.

INTERDICTIO : Ontzegging

(rec;ht).

INTERDICTUM : Interdikt, ont-

zegging. Interdictum ab ingressu

Ecclesiae, Interdikt den toegang

tot ecn kerk verbiedend, ontzeg-

ging van den toegang tot de kerk.

Interdictum directum, Recht-

streeksch interdikt, rechtstreeksche

ontzegging. Interdictum fcrendae

sententiae, Een vonnis vergend

interdikt, niet door de daad zclf

ingeloopcn ontzegging. Interdic-

tum generate, Algemeen interdikt,

algemeene ontzegging. Interdictum

indirectum, Onrcchtslreeksch in-

terdikt, onrechtstreeksche ontzeg-

ging. Interdictum latae sententiae,

Door de daad ingeloopen interdikt,

door de daad zclf ingeloopcn ont-

zegging. Interdictum locale, Plaat-

selijk interdikt, plaatselijke ontzeg-

ging. Interdictum locale generate,

Algemeen plaatsclijk interdikt, alge-

meene plaatselijke ontzegging. In-

terdictum locale particulate, Bi-

zondcr plaatselijk interdikt, bizon-

dere plaatselijke ontzegging. Inter-

dictum particulate, Bizonder inter-

dikt, bizondere ontzegging. Inter-

dictum partiale, Gedeeltelijk inter-

dikt, gedccltelijke ontzegging. In-

terdictum personale, Persoonlijk

interdikt, persoonhjke ontzegging.

Interdictum speciali modo Sedi
apostolicae reservatum, Op bizon-

dere wijzc aan den Apostolischen

Stoel voorbehouden interdikt. Inter-

dictum totale, Volkomen interdikt,

volkomen ontzegging (kerkelijk.

recht).

INTERESSE : Rente, kroos, intrest

Interesse commerciale. Rente voor
handelszaken, bellefroid 179. In-

teresse compositum, Samengestel-

de rente, bellefroid 179. Interesse

conventionale. Rente krachtens

overeenkomst, bellefroid 179. In-

teresse debitum, Verschuldigde

rente, bellefroid 179. Interesse

iudiciale, Gerechtelijke rente, bel-

lefroid 179. Interesse legale, Wet-
telijkc rente, bellefroid 179. Inter-

esse moratorium, Vcrzuimsrente,

bellefroid 179. Interesse stipula-

tum, Bedongcn rente, bellefroid

179. Interesse usurarium, Woeker-
rente, bellefroid 179 (recht).

INTERIOR : Innerlijk.

INTERITUS : Ondcrgang. Interi-

tus rei debitae, Tenictgang van het

verschuldigde (recht).

INTERMEDIUS : In 't
_
midden

staande. Causa intermedia, Tus-

schenoorzaak.

INTERMINATUS : Onbeperkt.

INTERNUS : Inwendig.

interpolare - 167 - irresolutio

INTERPOLARE : Ondcrschuiven,
inlasschen.

INTERPOLATIO : Onderschui-
ving, inlassching.

INTERPOLATUS : Ondergescho-
ven, potters 11, 108, ingelascht.

INTERPOSITIO Schijnover-

dracht, tusschenerfstelling (recht).

INTERPRETATIO : Verklaring.

Interpretatio comprehensiva, Uit-

breidende noch bepcrkende verkla-

ring. Interpretatio extensiva, Uit-

breidendc verklaring. Interpretatio

restrictiva, Bepcrkende verklaring.

INTERPRETATIVE : Verklaren-
derwijs.

INTERPRETATIVUS : Vcrkla-
rend.

INTERRUPTIO : Stuiting (recht).
INTIMIDITAS : Rockcloosheid.
INTRANEUS : Innerlijk.

INTRINSECE : Innerlijk.

INTRINSECUS : Innerlijk. Ab
intrinseco, Van binncn uit.

INTROSPECTIO : Innciiijkc zelf-

aanschouwing (zielkunde).

INTUITIO • Inzicht, quaadvliet
n, 59.

INTUITIVE : Inzichtclijkerwijs.

INTUITIVUS : Inzichtelijk.

INTUITUS : Inzicht.

INTUSSUSCEPTIO : Inname (bio-

logie).

INVALIDE : Ongeldig.
INVALIDITAS : Ongeldighcid, nie-

tighcid.

INVALIDUS : Nietig, quaadvliet
hi, 133, ongeldig.

INVENTIO": Ontdekking (recht).

INVIDIA : Nijd, afgunst, potters

v, 30-31.

INVITUS : Tegenstribbelend. In-

vito, Tegen wil en dank. Irra-

tionabiliter invito, Tegen iemands
onrcdelijken wil in. Rationabiliter
invito, Tegen iemands redelijken

wil in.

INVOCATIO : Aanroeping, pot-
ters iv, 55.

INVOLUNTARIE: Onwilhjk(Tgd
VOLLiNTARIE, Willijk).

INVOLUNTARIUS : Onwillijk
(Tgd VOLUNTARIUS, WilUjk).
Ignorantia ... involunlarium causal, S.

THOMAS, COMM. IN III ETHIC. NICOM.
lect. \\,Omvetmdheid brengt onwillijk-

heid ieweeg. — Involuntarius abso-
lute, Volstrekt onwillijk. Involunta-
rius per ignorantiam, Onwillijk
door onwetendbcid. Involuntarius
per violentiam, Onwillijk om ge-
plcegd geweld. Involuntarius sim-
pliciter, Onwillijk zonder meer.
IPSEITAS : Zelfheid.

IRA : Gramschap, potters v, 18,

toorn, quaadvliet 1, 91. Ira bona,
Rcchtmatige toorn. Ira cordis, In-
nerlijke toorn. Ira fellea, Bittcre

toorn. Ira imperfecta, Onvol-
maakte gramschap. Ira inordinata,

Ongeregelde gramschap. Ira mala,
Onrechtmatige gramschap. Ira or-

dinata, Gercgelde toorn.
IRACUNDIA : Grammoedigheid,
opvliegendheid.

IRASCIBILIS : 1. Bvl. nw. : Toor-
nig, wccrstrcvcnd. — 2. Zst. nw. :

Toornigc kracht, weerstreefvermo-
gen. Irascibilis ... est quasi propugna-

trix conctipiscibiiis, s. thomas, comm.
IN III DE ANIMA LECT. 14, Het UWr-
streefvermogen is als de verdediger van

ket begeervermosen.

IRASCIBILITAS : Grammoedig-
heid.

IRONIA : 1. Bedekte spotternij,

quaadvliet 11, 98.— 2. Zclfkleinee-

ring.

IRRATIONABILIS : Onrcdclijk
(Tgd RATIONABILIS, RcdeUjk).
IRRATIONABILITAS : Onredc-
Hjkheid (Tgd RATIONABILITAS,
Redelijkheid).

IRRATIONABILITER : Onrcde-
hjkerwijs (Tgd RATIONABILI-
TER, Redelijkcrwijs).

IRREGULARIS : Onbevoegd (ker-
kelijk recht).
IRREGULARITAS

: Onbevoegd-
heid (kerkei.ijk recht).
IRRESOLUTIO : Besluitcloosheid,

onbeslistheid.
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IRREVERENTIA : Oneerbiedig-

heid (Tgd REVERENTTA, Eer-

bied).

IRREVOCABILIS : Onhcrrocpc-
lijk.

IRREVOCABILITAS : Onhcrroe-
pelijkhcid.

IRRISIO : Bcspotting.

IRRITATIO : I. Tcnietdoening,
ongcldigmaking, ongcldigverkla-

ring (recht). — 2. Prikkeling

(zielkunde).
IRRITUS : Nictig, ongeldig, de
SMET 25.

ISOMERIA : Gelijkdecligheid

(scheikunde).
ISOMERUS : Gelijkdeelig (schei-

kunde).
IUBILAEUM : Jubeljaar.

IUDICARE : Oordeelen, een oordeel

vellen.

IUDICATIVUS : Ootdeclend.
IUDICIUM : 1. Oordeel. Suspen-
dere iudicium, Het oordeel op-
schorten, houtepen, de rol van
DEN WIL IN DE GELOOFSAKT, 299. Iu-

dicium absolutum, Volstrekt oor-

deel. Iudicium analyticum, Ana-
lytisch oordeel. Iudicium certum,
Zeker oordeel. Iudicium cognitio-

nis, Kennend oordeel. Iudicium
conscientiae, Oordeel van het ge-

weten. Iudicium credcntitatis,

Oordeel van geloofschuldigheid,

gezelle 152. Iudicium discretio-

ns, Onderkenncnd oordeel. Iudi-

cium discretivum mediorum, De
middelen afwegend oordeel. Iudi-

cium electionis, Kiezend oordeel.

Iudicium erroneum, Verkeerd oor-

deel. Iudicium generale, Algemeen
oordeel. Iudicium imperfectum,
Onvolmaakt oordeel. Iudicium in-

tellectus, Verstandelijk oordeel. Iu-

dicium liberi arbitrii, Uitspraak
van het vrij wilsbeschikkingsvermo-

gen. Iudicium liberum, Vrij oor-

deel. Iudicium naturale, Van na-

ture bepaald oordeel. Iudicium par-

ticulare, Bizonder oordeel. Iudi.

cium perfectum, Volmaakt oordeel-

Iudicium prudens, Verstandig oor-

deel, de groot, dbnkers van onzen
tijd 265. Iudicium prudentiale,
Voorzichtigheidsoordeel, tkrburg
28. Iudicium rationis, Verstands-

oordeel. Iudicium rectum, Juist

oordeel. Iudicium secundum quid,

Beperkt oordeel. Iudicium super-

naturale, Bovennatuurlijk oordeel.

Iudicium syntheticum, Synthetisch
oordeel. Iudicium universale, Al-

gemeen oordeel. Iudicium verum,
Waar oordeel; — 2. Rechtcrlijkc

uitspraak. Iudicium absolutionis,

Kwijtscheldende uitspraak. Iudi-

cium aequum, Billijke uitspraak.

Iudicium condemnationis, Ver-
oordeelende uitspraak. Iudicium
divinum, Goddelijke uitspraak.

Iudicium ecclesiasticum, Kerke-
lijke uitspraak. Iudicium exterius,

Verwoorde uitspraak. Iudicium
finale, Einduitspraak. Iudicium
humanum, Menschelijke uitspraak.

Iudicium iniustum, Onrechtvaar-
dige uitspraak. Iudicium interius,

Inncrlijke uitspraak. Iudicium pu-
blicum, Opcnbare uitspraak. Iudi-

cium retributionis, Vergcldende
uitspraak.

IURAMENTUM : Eed. Iuramen-
tum accessorium, Aanvullende eed.

Iuramentum assertorium, Bcves-
tigende eed. Iuramentum commi-
natorium, Bedreigende eed. Iura-

mentum fidelitatis, Eed van trouw.
Iuramentum illicitum, Ongeoor-
loofde eed. Iuramentum incautum,
Onbedachte eed. Iuramentum in-

honestum, Oneerlijkc eed. Iura-

mentum iniquum, Oneerlijke eed.

Iuramentum late promissorium,
Niet strikt belovende eed. Iura-

mentum licitum, Geoorloofde eed.

Iuramentum mendax, Leugenach-
tige eed. Iuramentum perversum,
Boosaardige ced. Iuramentum
promissorium, Belovende eed,

potters rv, 116. Iuramentum pro-

positi confirmatorium, Voorne-
1 men bekrachtigende eed. luramen-
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turn solemne, Plechtige ccd. Iura- I

mentum stricte promissorium,
|

Strikt belovende eed. Iuramentum
vanum, Onbezonnen eed.

IURISDICTIO : Rechtsrnacht,
rechtsgezag, rechtsbevoegdheid.
lurisdictio delegata, Meegedeelde

rechtsrnacht. lurisdictio fori exter-

ni, Rechtsrnacht over het uiterlijke.

lurisdictio fori interni, Rechts-

rnacht over het gewetcn, rechts-

rnacht over het innerlijke. lurisdic-

tio in foro fori, Rechtsrnacht over ,

het uiterlijke. lurisdictio in foro

poli, Rechtsrnacht over het innerlij-

ke. lurisdictio limitata, Beperkte

rechtsrnacht. lurisdictio ordinaria,

Gewone rechtsrnacht. lurisdictio

superior, Hooger rechtsrnacht.

IUS : Recht. lure, Rechtens, te recht,

in rechte. — De 'iure, Rechtens, pot-

ters 11, 46, van rechtswege, gezelle
122. — Ipso iure, Rechtens. — Ius

accessionis, Recht van natrekking.

Ius accretionis, Recht van aanwas.

lias activum, Bedrijvend recht. Ius

ad rem, Recht om de zaak, per-

soonlijk recht, vorderingsrecht. Ius

administrationis, Recht van beheer.

Ius administrativum, Bestuurlijk

recht. Ius adquisitum, Verkregen
recht, bellefroid 119. Ius anti-

chresis, Recht van genotspand, bel- :

lefroid 32. Ius associationis,

Recht van vereeniging. Ius aucto-

ris, Makersrecht. Ius belli, Oor-
logsrecht. Ius canonicum, Ker-
kelijk recht. Ius civile, Burgerlijk

recht, bellefroid 118. Ius collec-

tivum, Gezamenlijk recht. Ius com-
merciale, Handelsrecht, belle-

froid, 118. Ius commodati, Recht
van leening. Ius commune, Ge-
meen recht, salsmans, recht.
plight. 8 5 . Ius condicionale, Voor-
waardelijk recht. Ius constitutio-

nale, Grondwettelijk recht. Ius
j

consuetudinarium, Gewoontc-
recht, bellefroid 118. Ius consue-
tudinis, Gewoonterecht, belle-
froid 118. Ius consultationis,

|

Recht van raadplcging. Ius corpo-
rale, Lichamelijk rechc. Ius corri-

gendi, Tuchtrecht. Ius deliberatio-
nis, Recht van beraad. Ius depositi,
Recht van bewaargeving. Ius dis-

positionis, Recht van beschikking.
Ius divinum, Goddclijk recht. Ex
iure divino, Uit krachl van het god-

delijk recht, op grond van het goddelijk

recht. — Ius dominativum, Heer-
recht, hccrschcrsrecht. Ius dominii,
Heerrecht, heerschersrecht. Ius ex-

cessivum, Bovenmatig recht. Ius
ecclesiasticum, Kerkelijk recht. Ius
eligendi, Kiesrecht. Ius emphy-
teusis, Recht van erfpacht, belle-

froid 125. Ius eventuale, Ge-
bcurhjk recht. Ius exclusivum,
Uitsluitend recht. Ius exspectatio-

nis, Recht van verwachting. Ius fa-

miliae, Recht van maagschap, fami-

Uerecht. Ius feodale, Leenrecht,

bellefroid 118. Ius fideiussionis,

Recht van borgstelling. Ius fiscale,

Fiscaal recht, bellefroid 119. Ius
fundi, Grondrecht. Ius gentium,
Volkerenrecht, MEYER 386; belle-

froid 118. Ius gentium naturale,

Natuurlijk volkerenrecht. Ius gen-
tium positivum, Stellig volkeren-

recht. Ius gratiae, Genadcrecht.
Ius hereditarium, Erfelijk recht.

Ius humanum, Menschelijk recht.

Ius hypothecae, Recht van g^ond-
pand, hypothcekrecht. Ius imprae-
scriptibile, Onverjaarbaar recht.

Ius in rc, Recht op de zaak, zakc-
lijk recht, eigendomsrecht. Ius ina-
lienabile, Onvervreemdbaar recht,

bellefroid 119. Ius incorporale,
Onlichamelijk recht, bellefroid
119. Ius individuale, Recht aan
icder in 't bizonder toebchoorende,
ecnlingsrecht. Ius inquirendi,
Recht van onderzoek. Ius intel-

lectuale, Verstandelijk recht. Ius in-
termedium, Tusschenbcidckomend
recht. Ius internationale, Interna-

tionaal recht, bellefroid 118. Ius
internationale naturale, Natuurlijk
internationaal recht. Ius interna-
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tionale positivum, Stellig inter-

narionaal recht. Ius internationalc
privatum, Internationaal privaat-

recht, bellefroid ti8. Ius interna-
tionale publicum, Opcnbaar inter-

nationaal recht. Ius intransmis-
sibile, Onoverdraagbaar recbt, bel-
lefroid 119. Ius irrevocabile, On-
hcrroepelijk recht, bellefroid tio.

Ius legale, Wettelijk rccht, stellig

recht. Ius litigiosum, Betwist recht.

Ius locationis, Rechtvan vcrhuring.
Ius ludi, Speelrccht. Ius man-
dandi, Rccht van lastgeving. Ius
maritimum, Zcerecht, bellefroid
118. Ius matrimonii, Huwelijks-
recht. Ius militate, Krijgsrecht. Ius
modernum, Hedendaagsch recht,

bellefroid 118. Ius morale, Zede-
lijk recht. Ius nationale, Niationaal

recht, landsrccht. Ius naturae, Na-
tuurrccht. Ius naturale, Natuur-
rccht. Ius sive iusturn naturale est quod
ex sui natura est adaequatum vel com-
mensuratum alteri, S. THOMAS, sum.
THEOL. II-II, Q. 57, A. 3, C, NatUUr-
recht is wat van aard uit met een ander

adaequaat en geevenredigd is. — Ius

naturale ... continelur prima quidem

in lege aeterna, secundaria vera in

nalwali iudicatorio rationis humanae,

S. THOMAS, SUM. THEOL. HO, Q.

71, a. 6, ad 4, Het natuurrecht

schuilt op de eerste plaats in de

eeuwige wet, op de tweede plaats in het

aordeelvermogen der menschelijke rede.— Ius non striatum, Niet strikt

rccht. Ius siormativum, Norma-
tief recht, tot maatstaf strekkend
recht. Ius novum, Nieuw recht.

Ius obiectivum, Voorwerpelijk
recht. Ius obligationis, Vcrbintc-
nissenrecht, bellefroid 119. Ius
oeconomicum, Huisclijk recht, gc-

zinsrecht. Ius oppignorationis,
Recht van pandgcving. Ius op-
tionis, Recht van kcus. Ius pas-

sivum, Lijdend recht. Ius pater-

num, Vaderrecht. Ius patriae po-

testatis, Vaderrecht. Ius patrimo-
nii, Vermogensrecht, bellefroid

118. Ius personale, Persoonlijk
recht. Ius petitionis, Recht van
smeckschrift. Ius pignoris, Pand-
recht. Ius poenale, Strafrecht. Ius
politicum, Staatsrecht, bellefroid
118. Politicum iusturn dividilur in duo

quorum unum est iustum naturale, aliud

est iustum legale, s. thomas, comm.
in v ethic. Nic. lect. 12, Staatsrecht

wordt in twee ingedeeld, in natuurrecht

namelijk en in wettelijk recht. — Ius
pontificium, Pauselijk recht. Ius
positivum, Stellig recht, salsmans,
geneesk. plicht. 7; bellefroid
118. lbi ... ius positivum locum habet,

ubi quantum ad ius naturale nihil differt

utrum sic vel aliter fiat, s. thomas,
SUM. THEOL. II- II, Q. 60, A. 5, AD I,

Stellig recht vinden we daar waar het

het natuurrecht om het even is of %vo dan
wel %/is gehandeld wordt. — Ius posi-
tivum divinum, Stellig goddelijk
recht. Ius possessionis, Bezitrecht.

Ius primi occupantis, Recht van
eersten bczitter. Ius primogeniti,
Eerstgeboorterecht. Ius privatum,
Privaat rccht, bellefroid 118. Ius
privilcgii, Voorrccht. Ius propri-
ctatis, Eigcndomsrecht, potters
iv, 224. Ius proprietatis perfectae,

Volmaakt eigcndomsrecht. Ius pu-
blicum, Publiekrecht. Ius reale,

Zakelijk recht, bellefroid 119.

Ius recurrendi, Recht tot verhaal.

Ius repraesentationis, Rccht van
verlegenwoordiging. Ius retentio-

nis, Rccht van wederhouding.

Ius rurale, Landelijk recht, belle-

froid 118. Ius scriptum, Geschre-

ven recht. Ius secundum quid,

Recht in ccn zekcr opzicht. Ius

sequelae, Volgrecht. Ius servitutis,

Recht van crfdienstbaarheid. Ius
simpliciter dictum, Rccht zonder
meer. Ius sociale, Maatschappelijk
recht. Ius socictatis, Maatschappij-

recht. Ius strictum, Strikt recht.

Ius subicctivum, Subjcctief recht.

Ius successionis, Erfenisrecht, bel-

lefroid 119. Ius successivum, Ge-
erfd recht, recht uit de nalatenschap.
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Ius superficiei, Recht van opstal,

bellefroid 290. Ius sylvestre,

Boschrecht, bellefroid 118. Ius

transactionis, Recht van dading.

Ius transmissibile, Overdraagbaar

recht, bellefroid 119. Ius tyran-

nicum, Dwingelandsrecht. Ius

usus, Recht van gebruik. Ius usu-

fructus, Rccht van vruchtgebruik,

potters iv, 224. Ius uxorium,
Recht van den echtgenoot. Ius va-

cationis, Vacatierecht, verletrecht.

Ius venditionis, Recht van ver-

koop. Ius vetus, Oud recht.

IUSIURANDUM : Eed.
IUSSIO : Lastgeving, potters v, 71.

IUSTIFICARE : Rechtvaardig ma-
ken, vcrrechtvaardigen.

IUSTIFICATIO : Rcchtvaardigma-

king, verrechtvaardiging. Iustifica-

tio activa, Rechtvaardigmaking.

Iustificatio cvangelica, Evangcli-

sche rechtvaardigmaking. Iustifi-

catio gratuita, Onverdiende recht-

vaardigmaking. Iustificatio impii,

Rechtvaardigmaking van den zon-

daar. Iustificatio legalis, Wctte-

lijke rechtvaardigmaking. Iustifi-

catio passiva, Rechtvaardigwor-

ding.

IUSTIFICATOR :
Rechtvaardigma-

kcr.

IUSTITIA : 1. Rechtvaardigheid

(als hoofddeugd), potters v, 116.

Iustitia est habitus secundum quern ali-

quis constanti et perpetua voluntate ius

suum unicuique tribuit, s. thomas,

SUM. THEOL. II-II, Q- 5 8 > A - *> c
;»

Rechtvaardigheid is een hebbeli/kheid

waardoor iemand op duur^ame en stand-

vastige wij^e aan elk laat %ijn recht

geworden. - Iustitia civilis, Staats-

burgerlijke rechtvaardigheid. Iusti-

tia communis, Algemeene recht-

vaardigheid. Iustitia commutativa,
Ruilrechtvaardigheid, POTTERS IV,

1 70, ruilende rechtvaardigheid,

potters iv, 229 (Tgd Iustitia di-

stributiva, Deelende rechtvaardig-

heid; — Iustitia legalis, Wettelijke

rechtvaardigheid). Iustitia distri-

butiva, Verdeelende rechtvaardig-

heid, potters iv, 171 (Tgd Iustitia

commutativa, Ruilende rechtvaar-

digheid; — Iustitia legalis, Wet-
telijke rechtvaardigheid). Iustitia

divina, Goddelijke rechtvaardig-

heid. Iustitia humana, Mensche-
lijke rechtvaardigheid. Iustitia lega-

lis, Wettelijke rechtvaardigheid,

potters rv, 141 (Tgd Iustitia di-

stributiva, Deelende rechtvaardig-

heid; — Iustitia commutativa,
Ruilende rechtvaardigheid). Iustitia

legalis est delerminata virtus habens

speciem ex hoc quod intendit ad bonum

commune, s. thomas, comm. in v
ethic, nicom. lect. 2, Wettelijke

rechtvaardigheid is een bepaalde deugd

die haar soortelijken aard hieraan ont-

leent, dat %e het algemeen weh^ijn op het

oog heeft. — Iustitia oeconomica,
Huiselijke rechtvaardigheid, gezins-

rcchtvaardigheid. Iustitia particu-

laris, Bizondere rechtvaardigheid.

Iustitia politica, Staatsburgerlijke

rechtvaardigheid. Iustitia praemi-
ans, Beloonende rechtvaardigheid.

Iustitia puniens, Straffende recht-

vaardigheid. Iustitia remunerati-

va, Vergeldende rechtvaardigheid,

meyer 387. Iustitia socialis, Maat-

schappclijke rechtvaardigheid. Ius-

titia vindicativa, Straffende recht-

vaardigheid, VAN HOONACKER I25,

wrekende rechtvaardigheid. — 2.

Rechtvaardigheid (In overdrachte-

lijken zin). Iustitia adquisita,

Aangeworven rechtvaardigheid.

Iustitia apparens, Schijnrechtvaar-

digheid. Iustitia fidei, Geloofsrecht-

vaardigheid. Iustitia generalis, Al-
gemeene rechtvaardigheid, potters

V, 122. Iustitia gratiae, Genadc-
rechtvaardigheid. Iustitia gratuita,

Onvcrdiende rechtvaardigheid. Ius-

titia immanens, Inwonende recht-

vaardigheid, quaadvliet i, 110.

Iustitia imputata, Toegereken-
de rechtvaardigheid, aangerekende
rechtvaardigheid. Iustitia infusa,

Ingestorte rechtvaardigheid. lusti-
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tia innata, Aangeboren rechtvaar-

digheid. lustitia legalis, Wette-
lijke rechtvaardigheid. lustitia mo-
ralis, Zedelijke rechtvaardigheid.
lustitia naturalis.Natuurlijke recht-
vaardigheid. lustitia originalis,
Oorspronkelijke rechtvaardigheid,
potters it, 298, oorspronkelijke

gerechdghcid. — 3. Gercchtigheid.

lustitia animata, Levcnde gercch-

tigheid. lustitia inanimata, Doode
gcrechtigheid. lustitia naturalis,

Natuurlijke gerechtigheid.

IUSTUM : Recht. Zie IUS.

IUSTUS : Rechtvaardig.

LACERATIO ; Verscheuring, vcr-
nietiging (recht).
LAETITIA : Blijdschap, vreugde.
Laetitia ... et trisiitia magis videntur

sequi apprehensionem interiorem, s.

THOMAS, COMMENT. IN II DE ANIMA
lect. 5, Vreugde en droefheid volgen

vooral op de innerlijke waarneming.
LAICUS : Leek.

LASCIVUS : Geil, wellustig.

LATE : In ruimen zin, oncigcnlijk
(Tgd STRICTE, In strikten zin,

eigenlijk).

LATIO : Verplaatsing.

LATITUDO : Breedte.

LATOR : Overlegger, toonder. Ad
latorem, Aan toonder (recht).

LATRIA : Aanbidding, potters iv,

48, Godsvereering. Actus latriae,

Akten van eeredienst, potters IV,

19. Cultus latriae, Aanbidding.
Cultus latriae absolutus, Volstrck-
te aanbidding, onvoorwaardelijke
aanbidding. Cultus latriae rela-

tivus, Beperkte aanbidding.

LAUDABILIS : Lofwaardig.
LAUS : Lof, loving.

LAXISMUS : Laxisme, vergoelij-

kende zedelecr.

LAXUS : Rekbaar, ruim, los.

LECTOR : Voorlezer (priester-
schap).

LECTORATUS : Lectoraat ofvoor-
lezersambt, potters to, 37 (prie-

STERSCHAp).
LEGALIS : Wettelijk.

LEGALITAS : Wettelijkheid.

LEGALITER : Wettelijk.

LEGALIZARE : Voor echt ver-
klaren (hu-wtxijk).

LEGALIZATIO : Echtverklaring
(huwelij k).

LEGATARIUS : Erfgenaam bij

uiterstcn wil, erver bij uitersten

wil. Legatarius universalis, Ecnige
erfgenaam (recht).
LEGATOR : Erfverinaker (recht).
LEGATUM : Erfmaking, erfver-

making, legaat. Legatum fideicom-
missum, Voorwaardelijke erfver-

making. Legatum stricte dictum,
Onvoorwaardelij ke crfvermaking
(recht).
LEGATUS : Gezant, afgevaardigde.
Legatus a latere, Gezant van de
zijde (van den paus).

LEGIFERENS : Wetgevend.
LEGISLATIO : Wetgeving.
LEGISLATOR : Wetgever. Legis

enim latores per praemia et poenas ad
observantiam legis inducunt, s. thomas,
sum. c. gent, in, 140, De wetgevers

nopen er door belooning en straj toe

de wet na te komen.
LEGITIMARE : Wettigen, wettig
verklaren, echten (huwelij k).

LEGITIME : Wetligerwijze.
LEGITIMITAS : Wettigheid.
LEGITIMUS : Wettig.
LEMMA : i. Wiskundige hulpstel-

ling, eene stelling die met het oog
op een andere stelling wordt mee-
gedeeld. — 2. Ecne leer- of hulp-
stelling uit andere wetenschappen.
LENITAS : Zachtheid.

I LEX : 1. Wet. Lex (est) regula quae-

dam et mensura, s. thomas, sum.

lex 173

theol. i-ii, q. 90, A. I, AD i, De
wet is regel en maatstaf. — Lex
dam regula est et mensura

secundum quam inducitur aliquis ad

agendum vel ab agendo retrahitur, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 90,

A. i, c, De wet is regel en maatstaf

van handelen, en door haar wordt iemand

tot handelen aange^et of er van weerhou-

den. — Lex proprie, prima et prin-

cipaliter respicit ordinem ad bonum com-

mune, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

Q. 90, A. 3, c, Een wet is

eerst en hoofd^akelijk op het ai

wel^i/n aangewe^en. — Lex est aliquid

rationis, s. thomas, sum. theol. i-ii,

Q. 91, a. 2, ad 3, De wet is iets dat

tot de rede behoort. — Quaelibet inclina-

tio proveniens ex aliqua lege potest

diet lex non essentialiter, sed quasi

participative, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 90, A. 1, AD 1, Bike neiging

die van een o
"

wet genoen.

we^enlijketi— Lex
quantum est

hoewel niet in

v(in, wel door deelhebbing.

coactivam potestatem, in

'a a rest vel

S. THOMAS, COMMENT. IN
x ethic, nic. lect. 14, De wet

heeft, in \oover %e door den honing of
vorst werclafgekondigd, drvingende kracht.— Lex abrogata, Afgeschafte

wet. Lex administrativa, Bestuurs-

wet. Lex aenea salariorum, IJze-

ren loonwet. Lex aeterna, Eeuwige
wet, quaadvliet i, 115. Lex aeter-

na(esf)ratio gubernationis in supremo

gubernante, s. thomas, sum. theol.

i-ii, q. 93, a. 3, c, De eeuwige wet

is de maatstaf van het bestuur bij den

oppersten bestuurder. —
- Duplex est

modus quo aliquid subditur legi aeter-

nae : uno modo, inquantum participatur

lex aeterna per modum cognilionis; alio

modo per modum actionis el passionis,

inquantum participatur per modum
interioris principii molivi, s. thomas,
sum. theol. i-ii, q. 93, a. 6, c, lets

Aan op twee manieren aan de eeuwige

wet onderworpen ^ijn : vooreerst in

v(pover het door 5>ijn kennis aan de

eeuwige wet deel heeft; verdcr door %ijn

handelen en ondergaan, in ^pover name-

lijk de eeuwige wet er %ich als innerlijk

bewegend beginsel laat gelden. — Cum
omnia, quae divinae providentiae sub-

duntur, a lege aeterna regulentur et men-
surentur, ... manifestum est quod omnia
participant aliqualiter legem aeternam,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 91,
A. 2, C, Daar alles wat aan de godde-

lijke Voor^ienigheid onderworpen is,

door de eeuwige wet geregeld en gemelen

wordt, ligt het voor de hand dat alles

deel heeft aan de eeuwige wet. —- Regula

... voluntatis humanae est duplex : una

propinqua et homogenea, scilicet ipsa

humana ratio ; alia vera estprima regula,

scilicet lex aeterna quae est quasi ratio

Dei, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

q. 71, a. 6, c, De regel van den men-

schelijken wil is tweevoudig : een eerste

ligt dichlbij en is van den^elfden aard

als de wil, de menschelijke rede namelijk;

de tweede is de allereerste maatstaf,

de eeuwige wet namelijk die als de

rede Gods is. — Multo magis dependet

bonilas voluntatis humanae a lege aeter-

na, quam a ratione humana, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 1 9, A. 4, C,
De goedheid van den menschelijken wil

hangt veel meer of van de eeuwige wet,

dan wel van de menschelijke rede. —
Omnes leges, inquantum participant

de ratione recta, in tantum derivantur

a lege aeterna, s. thomas, sum. theol.
I-ii, Q. 93, A. 3, C, Alle wetten

komen, in %pover deel hebben aan de

juiste rede, van de eeuwige wet voort. —
Necesse est quod omnes rationes guber-

nationis quae sunt in inferioribus gu-

bernantibus a lege aeterna deriventur,

ibidem, Het kan niet anders of
elke maatstaf van bestuur in de lagere

besturende we^ens moot van de eeuwige

wet voortkomen. — Parlicipatio legis

aeternae in creatura rational! proprie

lex vacatur, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 91, A. 2, ad 3, De deelhebbing

van het redelijke schepsel aan de eeuivige

wet heet eigenlijk wet.— Lex affirma-

tiva, Bevcsligende wet. Lex authen-
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tica, Echte wet. Lex biogenetica,
Biogenetische wet (biologie).

Lex caeremonialis, Ceremonieel-
wct. Lex canonica, Kerkelijke wet.

Lex caruis, Wet des vlcesches.

Lex civilis, Burgerlijke wet. Lex
coactiva, Dwingende wet, dwang-
wet. Lex commercialis, Handels-
wct. Lex communis, Algemeene
wet. Lex concupiscentiae, Wet der
begeerlijkheid. Lex contiguitatis,

Wet der aaneengeslotenhcid (ziel-

kunde). Lex democratica, Volk-
sche wet. Lex directiva, Richtende
wet. Lex disciplinaris, Tuchtwet.
Lex divina, Goddelijke wet. Lex
doctrinalis, Leerstellige wet. Lex
docens, Beleerende wet. Lex dubia,
Twijfelachtige wet. Lex dubia seu

incerta non obligai, Een hvijjelachtige

wet bindt niet. — Lex ecclesiastica,

Kerkelijke wet. Lex edita, Uit-

gcvaardigde wet. Lex ethica,

Ethische wet. Lex evangelica,
Evangelische wet. Lex facta, Op-
gemaakte wet. Lex fiscalis, Belas-

tingwet. Lex fomitis, Wet der be-

geerlijkheid. Lex forensis, Dwang-
wet. Lex haereditatis, Erfelijkheids-

wet. Lex humana, Menschelijke
wet. Lex humana in tanturn habet ra-

lionem legis, inquantum est secundum

rationem rectum, s. thomas, sum.
THEOL. I-II, Q. 93, A. 3, AD 2, De
menschelijke wet is in %oover wet als

\e met dejuiste rede slrookt. — Est de

rations legis humanae quod ordinetur ad
bonum commune civitatis, s. Thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 95, A. 4, C,
Tot bet begrip van de menschelijke wet

behoort dal %e op bet algemeene wel^ijn

van den slaai aansluurt. — Lex ieiu-

nii, Vastenwet, potters iv, 289. Lex
imperativa, Gebiedende wet. Lex
iniusta, Onrechtvaardige wet. Lex
interpretativa, Verklarende wet.

Lex irritans, Vcrnietigende wet.

Lex iudicialis, Rcchterlijke wet.

Lex iuridica, Rechtswet, van oor-
schot 140. Lex iusta, Rcchtvaar-
digc wet. Lex lata, Uitgevaardigde

wet. Lex legalis, Wettelijke wet.

Lex mere poenalis, Loutere straf-

wct. Lex mere praeceptiva, Lou-
ter gebiedende wet. Lex mixta,
Gemengde wet. Lex moralis, Ze-
denwet, zedelijke wet. Lex naturae,
Natuurwet. Secundum ... ordinem incli-

nationum naturalium est ordo praecep-

torttm legis naturae, s. thomas, sum.

theol. 1-11, Q. 94, A. 2, c, De rang-

orde van de voorschriften der natuurwet

beantwoordt aan de rangorde van de

natuurlijke neigingen. — Hoc est ...

primtim praeceptum legis, quod bonum
estfaciendum erprosequendum, et malum
vitandum ; et super hoc jundantur omnia

alia praecepla legis naturae, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I-II, Q. 94, A. 2,

c, Ilet eerste voorschrift van de wet
komt hierop neer, dot bet goede moet
verricht en nagestreefd en bet kwaad
gevlucht warden en daarop berusten alle

andere voorschriften van de natuurwet. —
Lex naturalis, Natuurwet. Secun-

dum leges naturales, Natuurwettelijk.—
Participate legis aeternae in rationali

creatura lex naturalis dicittir, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I-II, Q. 91, A. 2,

c, De deelbebbing van bet redeli/k schep-

sel aan de eeuwige wet beet natuurwet.

— Lex naturalis nihil aliud est quam
conceptio homini naturaliter indita, qua

dirigitur ad convenienter agendum in

aclionibus propriis, sive competant ei ex
natura generis (animails), ut generare,

comedere et huiusmodi, sive ex natura

speciei, ut ratiocinari et huiusmodi, S.

THOMAS, SUM. THEOL., SUPPL. Q. 65,

A. I, C, De natuurwet is niets anders

dan een opvatting die van nattiur uit in

den mensch wor/elf en waardoor hij

geleid wordt om bij eigen handelingen

behoorlijk te tverk te gaan, het-^ij depe

hem op grand van het dierlijk geslacht

toekomen, irooals te telen, te eten en

dergelijke; het^ij %e hem op grond van

%ijn soortelijken aard toekomen, ^ooals

te redeneeren en andere dergelijke. —
A lege naturali dupliciter potest aliquid

derivari : uno modo sicut conclusiones ex
principiis, alio modo sicut determina-

lex — !75 — libertas

tiones qiiaedam aliquorum communium,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 95,
a. 2, c, lets kan op twee manieren van

de natuurwet voortkomen : vooreerst

spools een besluit uit de beginselen ; ver-

der ^ooals een nadere bepaling van lets

algemeens. — Ex praeceptis legis na-

turalis, quasi ex quibusaam principiis

communibus et hide demonstrabilibus,

necesse est, quod ratio humana procedat

ad aliqua magis particulariter dispo-

nenda, s. thomas, sum. theol. i-h,

q. 91, a. 3, c, Uit de voorschriften

van de natuurwet moet de menschelijke

rede als uit algemeene en onbetoogbare

beginselen tot het regelen van het meer

bi^pndere overgaan. — Lex naturalis

divina, Goddelijke natuurwet. Lex
naturalis hypothetica, Voorwaar-
dclijke natuurwet. Lex negativa,

Ontkennende wet. Lex nova, Nieu-
we wet. Lex obligans, Vcrplich-

tende wet. Lex obligans in con-

scientia, In geweten vcrplichtende

wet. Lex particularis, Bizondere

wet, beperkte wet. Lex pcrmittens,

Veroorlovende wet. Lex perpetua,
Blijvende wet. Lex physica, Na-
tuurkundige wet, pbysische wet.

Lex poenalis, Strafwet, van hoon-
acker 180. Lex politica, Staats-

rechtelijke wet. Lex positiva, Stcl-

lige wet, potters iv, io. Lex
positiva divina, Goddelijke stel-

lige wet. Lex positiva humana,
Menschelijke stellige wet. Lex posi-

tiva naturalis, Natuurlijke stellige

wet. Lex positiva per accidens,

Oncigenlijke stellige wet. Lex po-
sitiva per se, Stellige wet in cigen-

lijken zin. Lex positiva supernatu-
ralis, Bovennatuurlijke stellige wet.

Lex praeceptiva, Gebiedende wet.

Lex privata, Bizondere wet. Lex
prohibens, Verbiedende wet. Lex
prohibitiva, Verbiedende wet. Lex
regens, Besturcnde wet. Lex re-

gulans, Regelende wet. Lex re-

gulata, Geregelde wet. Lex re-

troactiva, Terugwerkende wet. Lex
scripta, Geschreven wet. Lex su-

prema, Hoogstc wet. Lex talionis,

Wet van de wedcrvergeldtng. Lex
temporalis, Tijdelijkc wet. Lex
transitoria, Ovcrgangswet. Lex
tyrannica, Dwingelandswet. Lex
universalis, Algemeene wet. Lex
usu servata, Gcbruikswet. Lex
usualis, Gebruikswet. Lex vetus,

Oudewet.—2.Bewind.Lex amoris,
Wet der liefde, bewind der liefde.

Lex caritatis, Wet der liefde, be-

wind der liefde. Lex timoris, Wet
der vrees, bewind der vrees.

LIBER : 1. Zst. nw. : Boek. Liber

praescientiae divinae, Boek dcr

goddelijke voorkennis. Liber vitae,

Boek des levens. — 2. Bvl. nw. :

Vrijwillig, van hoonackf.r 30, be-

schikbaar.

LIBERALIS : Vrijgcvig, milddadig,

mild, vrijgczind.

LIBERALISMUS : Liberalisme.

LIBERALITAS : Vrijgevigheid,

quaadvliet ii, 105, milddadigheid.

potters v, 128, mildheid, vrijge-

zindheid.

LIBERALITER : Vrijgevig, mild-

dadig.

LIBERE : Vrijwillig, vrij.

LIBERTAS : Vrijheid, potters i,

240, wilsvrijheid, van hoonackf.r

34. Non ... hoc est de necessitate liber-

tatis quod sit prima causa sui id quod

liberum est, sicut nec ad hoc quod aliquod

sit causa alterius, requiritur quod sit

prima causa eius, s. thomas, sum.

thf.ol. i, q. 83, a. 1, ad 3, Tot het

begrip vrijheid behoort niet nood^akelijk

dat dot wat vrij is eerste oor^aak \ij

van %icb t^elf, fooals evenmin opdat lets

oor^aak xjj van lets anders nood^akelijk

is dat bet er de eerste oorzaak van t(ij.—
1/Me malum nec est libertas nec pars
libertatis, quamvis sit quoddam liber-

tatis signum, s. thomas, qu. disp.

DE VERITATE Q. 22, A. 6, c, Het
kwaad te willen is noch de vrijheid noch

een dee/ van de vrijheid; dit is echter

wel een teeken van vri/beid. — Libertas

voluntatis in tribus considerabitur, scili-

cet quantum ad actum, inquantum
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potest velle vel turn pells, et quantum

ad obiectum, inquantunt potest velle

hoc vel Mud, et eius oppositum, et quan-

tum ad ordinem finis, inquantum potest

velle bonum vel malum, s. thomas,
QU. DISP. DE VERITATE Q. 22, A. 6,

c, Wilsvrijheid kan naar drie verhou-

dingen beschouwd ivorden : vooreerst

met bet oog op de daad, in ^pover name-

lyk iemand kan willen of met willen;

verder met het oog op het voorwerp, in

%pover dit of dat kan gewild worden;

eindelijk in verhouding tot het doel, in

•%pover namelijk goed of kwaad gewild

wordt. -- Libertas a coactione, Vrij-

heid van clwang, janssens, het
MENSCHGEWORDEN WOORD 303
(Syn. SPONTANEITAS, Spontaan-

beid; — Tgd Libertas a necessi-

tate naturae, Vrijheid van natuur-

noodzakelijkheid). Libertas a ne-
cessitate naturae, Vrijheid van na-

tuurnoodzakelijkheid (Syn. Liber-

tas arbitrii, Vrijheid van oordeel;— Tgd Libertas a coactione, Vrij-

heid van dwang). Libertas a vio-

lentia, Vrijheid van dwang (Syn.

Libertas a coactione, Vrijheid van
dwang; — Tgd Libertas a neces-

sitate naturae, Vrijheid van natuur-

noodzakelijkheid). Libertas activa,

Vrijheid in het handelen. Libertas

arbitrii, Vrijheid van oordeel, wils-

vrijheid. Libertas complacentiae,
Vrijheid van wclbehagen. Li-

bertas condicionata, Voorwaar-
delijke vrijheid. Libertas con-
tradictionis, Vrijheid van tegen-

spiakelijkheid, tegcnsprakelijkheids-

vrijheid, vrijheid om al of niet te

handelen. Libertas contrarietatis,

Vrijheid van tegenstrijdighcid, te-

genstrijdigheidsvrijheid, vrijheid

van tegenovergesteldheid, tcgen-

overgesteldheidsvrijheid, vrijheid

om zoo of zus te handelen.

Libertas clectionis, Vrijheid van
keuze. Libertas exercitii, Vrij-

heid om te handelen. Libertas

indifferentiae, Vrijheid door
onverschilligheid, janssens, het

MENSCHGKWORDEN WOORD 303.

Libertas moralis, Zedelijke vrij-

heid, JANSSENS, HET MENSCHGEWOR-
den woord 304. Libertas natura-

lis, Natuurlijke vrijheid. Libertas

passiva, Vrijheid in het ondcrgaan.

Libertas physica, Physische vrij-

heid. Libertas secundum quid,

Bctrekkelijke vrijheid. Libertas

simpliciter, Volstrekte vrijheid. Li-

bertas specificationis, Vrijheid van
bcpaling. Libertas spontaneitatis,

Spontaanheid. Libertas stride

dicta, Eigenlijke vrijheid.

LIBIDINOSUS : Wellustig, liedcr-

lijk.

LIBIDO : Lust, wellust, liederlijk-

heid, zinsgenot.

LICEITAS : Geoorloofdheid, pot-

ters 1, 86.

LICITARI : Op icts bieden (recht).

LICITATIO : Veiling, verkoop bij

opbod, verkoop bij hooger aanbod,

openbare verkoop (recht).
LICITATOR : Bieder, opbicder.

Fictus licitator, Geveinsd opbicder

(recht).

LICITE : Geoorloofd, quaadvliet
in, 66.

LICITUS : Geoorloofd, potters ii,

116.

LIGAMEN : Huwelijksbanden.

LIMBUS : Voorgeborgte. Limbus
inferni, Voorgeborgte der hel.

Limbus patrum, Voorgeborgte

der aartsvaclers. Limbus puerorum,
Voorgeborgte der kinderen, pot-

ters in, 269.

LIMITATIO : i. Beperking. —
2. Beperktheid.

LINEA : 1. Lijn. Non ... linea com-

ponitur ex punctis, aut tempus ex nunc,

sicut consequenter se habentibus, s. tho-
mas, comment, in VI physic, lect. 1,

n° 5, Een lijn bestaat niet tiit op elkaar

volgende stippen, of tijd uit op elkaar

volgende oogenblikken. — Punctus addi-

tus lineae (non) facit earn maiorem, S.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

Q. 20, A. i, arg. 10, Toevoeging van

een stip aan een lijn maakt de-^e niet
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grooter. — Dividitur ... una pars lineae

ab alia per hoc quod diversum habent

sitUm, S. THOMAS, COMMENT. IN

B0ETHII DE TRINITATE Q. 4, A. I, C,
Em deel van een lijn wordt hierdoor

van een ander afge^onderd, dat beide een

verschillende tigging hebben. — Linea
entitativa, Wezenslijn, zijnslijn.

Linea lateralis, Zijlijn. Linea
mathematica, Wiskundige lijn.

Linea naturae, Natuurlijn. Linea
operativa, Lijn der handelingen.
Linea recta, Rcchte lijn (denk-
leer). — 2. Lijn. Linea aequalis,
Gelijke lijn. Linea ascendentium,
Stijgende lijn. Linea collateralis,

Zijlijn. Linea collateralis aequalis,
Gelijke zijlijn. Liriea collateralis

inaequalis, Ongclijke zijlijn. Linea
consanguinitatis, Lijn van bloed-
verwantschap. Linea descenden-
tium, Dalende lijn. Linea inaequa-
lis, Ongelijke lijn. Linea obliqua,
Zijlijn. Linea recta, Rechte lijn.

Linea transversa, Zijlijn (huwe-
lijk).

LIQUIDATIO : Boedelvereffening,
betaalbaars telling, opruiming
(recht).

LIQUIDO-SOLIDUS : Half vloeiend
half vast.

LIQUIDUM : Vloeistof.

LIQUIDUS : Vloeiend,

LIS : Twist. Litis contestatio, Strijd-

bevestiging, bellefroid 193.

LITIGIOSUS : Twistend.

LITIGIUM : 1. Kregelheid. — 2.

Twist.

LITTERA: 1. Letter. Littera(e) (sunt)

nota(e), id est signa vocum, et voces

passionum animae similiter, s. THOMAS,
COMM. IN I PERIHERMEN. LECT. 2, N°
9, De letters %ifn teekens van de woorden
en de woorden eveneens teekens van de

indrukken der -%iel. — Litterae ita sunt
signa vocum et voces passionum, quod
non attenditur ibi aliqua ratio simiti-

tudinis, sed sola ratio institutionis,

ibidem, De letters ^ijn op ^ulke

wij^e teekens van de woorden en de

woorden teekens van de indrukken, dat
niemand daar gelijkenis ^oekt maar al-

leen het begrip van de bedoelde %aak. —
AW voces nec litterae naturaliter signi-

ficant, S. THOMAS, COMMENT. IN I

PERIHERMEN. LECT. 2, n° 8, WoOT-
den noch letters hebben van natuur uit

iets te beteekenen. — 2. Brief. Litte-
rae Apostolicae, Apostolische
brieven. Littera cambialis, Wis-
sclbrief, postwissel. Litterae di-
missoriae, Aanbevelingsbrief (ker-
kelijk recht). Litterae remisso-
riales, Vragcnlijst (kerkelijk
recht). Litterae rogatoriae, Vra-
genlijst (kerkelijk recht). Lit-

terae testimoniales, Getuigschrift
(kerkelijk recht).
LITTERALIS : Letterlijk. Zie :

SENSUS, Zin.

LITURGIA : Lkurgie.
LOCALIS : Plaatselijk, ruimtelijk.

LOCALITAS : Plaatselijkheid, ruim-
telijkheid.

LOCALITER : Plaatselijk, ruimte-
lijk. Aliquod corpus esse localiter in

atiquo loco, nihil est aliud quam corpus

circumscribi et comprehendi a loco

secundum commensuralionem propria-

rttm dimensionum, s. thomas, hi qu.
Quodlib. a. 2, C, Dat een lichaam

plaatsetijkerwijs in een bepaalde ruimte

thuis hoort heeft niets anders te beteeke-

nen dan dat het overeenkomstig de mate
van %ijn eigen afmetingen door plaats
omgrensd en begrepen wordt. — Ponere

quod sit (aliquid) localiter in hoc loco,

est ponere contradictoria esse simul, s.

THOMAS, III QU. QUODLIB. A. 2, C,
Te bevestigen dat iets plaatsetijkerwijs

in een bepaalde ruimte thuis hoort en toch

in een ander ruimte is, dat is bevestiging

van het tegenspraketijke.

LOCALIZATIO : Plaatsbcpaling,

ruimtcbepaling.

LOCARE r .i Plaatselijk maken,
plaats toewijzen, plaatsen. — 2. Ver-
pachten, verhuren. — 3. Aanbeste-
den.. — 4. Ukhuwelijken. — 5. In-
kwartieren. — 6. Geld uitzetten,

geld uitleenen.
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LOCATIO: 1. Plaatsing.— 2. Ver-

pachting, verhuring, huurverdrag.

Locatio aedium et mobilium,
Huis- of mcubelverhuring. Locatio
animalium, Veepacht. Locatio bo-
norum, Huurpacht, verpachting van
land cn goederen. Locatio navium,
Schecpsvcrvrachting. Locatio ope-

j

rarum, Dienstverhuring, arbeids-

overeenkomst, loonverdrag. Loca-
tio operis, Aanneming. Locatio
rerum, Huis- of meubelverhuring
(recht).— 3. Aanbesteding. — 4.

Uithuwelijking.— 5. Inkwartiering.— 6. Uitleening.

LOCATOR : j. Plaatser, steller.— 2. Verhuurder, verpachter. —
3. Aanbestcder.
LOCATUS : 1. Plaatselijk, ruimte-

lijk. — 2. Vcrpacht, verhuurd. —
3. Aanbesteed. — 4. Uitgehuwd.— 5. Ingekwartierd.— 6. Uitgezct,

uitgclcend.

LOCOMOTIVUS : Plaatsclijke be-

weging voortbrengend. Potentia

locomotiva, Plaatselijke bcweging
voortbrengendc kracht.

LOCUS : 1. Plaats, ruimte, potters

vi, 141. Exteriores ... mensurae sunt

lempus et locus, s. thomas, comment,
in in physic, lect. 5, N° 15, Uiter-

lijke maatstaf %ijn tijd en plaats. —
Differentiae sunt sex, sursum, deorsum,

ante et retro, dextrorsum et sinistror-

sum, quae quidem sunt determinata non

solum quoad nos, sed etiam in ipso toto

universo, s. thomas, comment, in hi

physic, lect. 9, n° 11, Daar%i/n%es

soorlen van plaats, boven, onder, voor en

achter, rechts en links, en de^e v>ijn niet

alleen in verbouding tot ons, maar ook

voor de heele wereld bepaald. — Locus

totius est etiam locus partium, De
plaats van bet gebeel is ook de plaats

der deelen. — .Quod ... compre-

henditur a loco aliqtto, ita est in ipso

loco, quod nihil eius est extra locum

ilium, s. thomas, hi qu. quodlib.

a. 2, C, Wat door plaats omvat wordt

boort op yulke wij^e in bewuste plaats

thuis dot niets er van buiten beivuste

plaats is. — Locus est immutabilis

terminus continentis, Plaats is de onver-

anderlijke grens van bet omvattende. —
Locus proprie matbematicis non debetur,

Wiskundige we^ens hebben eigenlijk geen

plaats. — Comparatur (materia) ...ad

locum, prout subest dimensionibus, s.

THOMAS, COMMENT. IN BOETHII DE
trinitate q. 4, a. 3, c, De stofwordt

in verbouding tot plaats beschouwd in

^oover iff aan afmetingen onderhevig is.

— Locus adaequatus, Adaequate

plaats. Locus circumscriptus, Orn-

grensde ruimte. Locus circumscrip-

tivus, Omgrenzende plaats. Locus
communis, Gemeenc plaats. Locus
contincns, Bevattende plaats. Locus
definitive, Bepalcnde plaats. Locus
definitivus, Bepalcnde plaats. Lo-
cus determinatus, Bcpaalde plaats.

Locus inadaequatus, Onadae-
quate plaats. Locus localiter, Om-
grenzende plaats. Locus metapho-
rice, Oneigenlijke plaats. Locus
naturalis, Natuurlijke plaats. Lo-
cus non naturalis, Niet natuurlijke

plaats. Locus per accidens, Bij-

komstige plaats. Locus per se,

Plaats door zich zelf. Locus pri-

mus, Eersle plaats. Locus pro-

prius, Eigen plaats. Locus secun-

dum quid, Betrekkelijke plaats.

Locus simpliciter, Plaats zon-

der meer. Locus universalis, Algc-

meene plaats. Locus vacuus,

Ledige ruimte. — 2. Bewijs. Locus
a causa, Oorzakclijk bewijs. Locus
a divisionc, Opklimmend bewijs.

Locus a simili, Bewijs uit het

gelijke. Locus ab auctoritate, Gc-
zagsbewijs. Locus affirmativus,

Bevestigend bewijs. Locus appa-

rens, Schijnbewijs. Locus dialec-

ticus, Dialcktisch bewijs. Locus
negativus, Ontkenncnd bewijs.

Locus sophisticus, Wanbcwijs. —
3. Bewijsgrond, bron. Locus theo-

logicus, Geloofsbron, nieuwbarn
t6 3 .

LOCUTIO : 1. Het spreken. — 2.

Spreekwijze. Locutio abusive, Ver-
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keerde spreekwijze. Locutio em-
phatica, Hoogdravendc spreekwij-

ze. Locutio figurativa, Zinnebeel-

dclijke spreekwijze. Locutio hy-
perbolica, Aandikkende spreek-

wijze. Locutio impropria, Oneigen-
lijke spreekwijze. Locutio meta-
phorica, Overdrachtelijke spreek-

wijze. Locutio metonymica, Naam-
ruilende spreekwijze. Locutio pro-
pria, Eigenlijke spreekwijze. Lo-
cutio sacramentalis, Sakramenteele
spreekwijze. Locutio symbolica,
Zinnebeeldelijke spreekwijze. Lo-
cutio synecdochica, Meebeteeke-
nende spreekwijze. Locutio tropica,
Overdrachtelijke spreekwijze. — 3.

Uitspraak.

LOGARITHMUS : Logarithme.
Logarithmus irritationis, Loga-
rithme dcr prikkeling (zielkunde).
LOGICA : Denkleer, denkkunde.
(Logica) videtur esse ars artium; quia

in actu rationis nos dirigit, a quo omnes
artes procedunt, s. thomas, comment.
IN I ANAL. POSTER. LECT. I, N° 3,

De denkleer is de kunst onder alle

kunsten; %e regelt namelijk de verricbtin-

gen van on%e rede waar alle kunsten van-

daan komen. — Logica non tarn est

scientia quam scientiae instrumentum, S.

THOMAS, COMM. IN BOETHII DE TRI-
NITATE q. 5, a. i, ad 2, Denkleer is

niet %po%eer een wetenschap als wel
een werktuig van wetenschap. — Res
... de quibus est Logica non quaerunlur

... propter seipsas, sed ut aaminuculum

quoddam ad alias scientias, ibidem,

De kennis van die dingen waar bet de

Denkleer om te doen is wordt niet om
\ich -\elf ge^ocht, maar als een bulp

voor andere wetenschappen. — Subiec-

lum Logicae ad omnia se extendit,

de quibus ens naturae praedicatur, s.

THOMAS, COMMENT. IN IV METAPHY-
sic. lect. 4, Het subjekt der Denkleer
omvat alles dat natuurding heel. —
Logica non continetur sub Philosophia

speculativa quasi principalis pars, sed

quasi quoddam reductum ad earn, s.

THOMAS, COMMENT. IN BOETHII DE

TRINITATE Q. 5, A. I, AD 2, De
Denkleer behoort niet als een hoofddeel

tot de bespiegelende Wijsbegeerte, maar
wel als lets toegevoegds. — Logica ...

non solum rationalis est ex hoc quod est

secundum rationem (quod est omnibus
artibus commune) sed etiam ex hoc
qtiod est circa ipsum actum rationis

shut circa propriam materiam, S. tho-
mas, COMMENT. IN I ANAL. POSTER.
lect. i, n° 2, De Denkleer is niet

alleen redelijk omdat met de rede

strookt, — dat is immers het geval

voor alle kunsten, — maar ook omdat
het haar om de daad %elf der rede als

om haar eigen gebied te doen is. —
Logica est omnia el nihil, Denkleer is

alles en niets. — Logica analyti-

ca, Ontledende denkleer. Logica
apodictica, Betoogcnde denkleer.

Logica artificialis, Kunstmatige
denkleer, aangeleerde denkleer. Lo-
gica artificiosa, Kunstmatige denk-
leer, aangeleerde denkleer. Logica
demonstrativa, Betoogendc denk-
leer. Logica docens, Bcleerende
denkleer. Logicaformalis,Vormelij-
ke denkleer. Logica hermeneutica,
Verklarendc denkleer. Logica ma-
terialis, Stoffelijke denkleer. Logi-
ca natura!is,Natuurlijke denkkunde,
aangeboren denkkunde. Logica
praedicamentalis, Hoofdbegrippe-
lijke denkleer. Logica prooemialis,
Inleidende denkleer. Logica sophi-
stica, Wandenkleer. Logica utens,
Toegepaste denkleer.

LOGICALIS : Denkkundig.
LOGICE : Denkkundig, logischer-
wijs (Tgd PHYSICE, Physisch; —
METAPHYSICE, Metaphysisch).
LOGICUS : Denkkundig, logisch.

LOGION : Gezegde, spreuk.
LOGOS SPERMATICTJS : Kiem-
gedachte.

LONGANIM1TAS : Lankmoedig-
heid.

LOTERIA : Uitloting (recht).
LUCIDITAS : Helderziendheid,
potters i, 224.

LUCIDUS : Helderziend.
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LUCRUM : Winst. Lucrum ces-

sans, Winstderving, potters iv,

240 (kecht).

LUCTA : Strijd. Lucta pro vita,

Strijd om het leven.

LUDUS : Spel (recht).

LUMEN : Licht. Lumen facit colores

in tutu, non quod ipsum habeat in se

determinationem omnium colorum, s.

THOMAS, COMMENT. IN III DE ANIMA
lect. i o, Het licht brengt de kleuren tot

daad, %elf draagt het echter niet de be-

paaldheid van alle kleuren in %ich. —
Lumen angelicum, Engellijk licht.

Lumen connaturale, Gelijkaardig

licht. Lumen corpotalc, Lichame-
lijk licht. Lumen creatum, Gescha-
pen licht. Lumen divinum, God-
delijk licht. Lumen essentiale,

Wezenlijk licht. Lumen fidei,

Licht van 't geloof. Lumen glo-

riae, Glorielicht, potters hi, 271,

licht der heerlijkheid. Lumen gra-

tiae, Licht der genade, Lumen ha-

bituate, Hebbclijk licht. Lumen
increatum, Ongcschapcn licht.

Lumen intellectuale, Verstande-

lijk licht. Lumen intellegibile, Ver-

standelijk licht. Lumen naturale,

Natuurlijk licht. Lumen prophe-
ticum, Voorspellingslicht. Lumen
rationi s, Licht der rede. Lumen

spirituale, Gcestelijk licht. Lumen
supernaturale, Bovennatuurlijk

Ucht.

LUX : Licht. Lux angelica, Engel-
lijk licht. Lux corporalis, Licha-

melijk licht. Lux gloriae, Licht der

heerlijkheid. Lux intcllectualis,

Verstandelijk licht. Lux sensibilis,

Zintuigelijk licht. Lux spiritualis,

Geestehjk licht.

LUXURIA : Onkuischheid, ontucht.

Luxuria complcta, Volkomen on-

kuischheid. Luxuria consummata
contra naturam, Tegennatuurlijke

onkuischheid. Luxuria consum-
mata iuxta naturam, Op natuur-

lijke wijze voltooide onkuischheid.

Luxuria externa, Uitwendige on-

kuischheid. Luxuria imperfecta,

Onvolkomen onkuischheid. Luxu-
ria in sensu lato, Oneigenlijke on-

kuischheid. Luxuria incohata, Aan-

vankelijke onkuischheid. Luxuria
incompleta,Onvolkomen onkuisch-
heid. Luxuria interna, Inncrlijkc on-
kuischheid. Luxuria sacrilega, Hci-

ligschendcndc onkuischheid. Luxu-
ria stricte dicta, Eigenlijke on-

kuischheid.

LUXURIOSUS : Onkuisch, oh-

tuchtig.

MACROCOSMOS : Wereld in het

groot.

MACULA : Vlck, smct. Macula
actualis, Smet van dadclijke zonde.

Macula originalis, Erfvlek, pot-

ters 11, 24, erfsmet, potters ii, 22.

Macula peccati, Zondevlek, zon-

desmet.

MAGIA : Tooverij. Magia alba,

Natuurlijke tooverij. Magia diabo-

lica, Duivelsche tooverij. Magia
divinatrix, Voorspellende tooverij.

Magia naturalis, Natuurlijke too-

verij. Magia nigra, Duivelsche

tooverij. Magia operatrix, Bewer-

kende tooverij.

MAGIS : Meet. Magis et minus acci-

pitur secundum maiorem accessum ad

terminum, Van meer en minder wordt

gesproken in zpover lets %ijn cindpimt

benadert. - — Magis et minus non variant

speciem, Meer en minder brengen geen

soortelijke verandering mee. — Propter

quod unumquodque, illud magis, s. tho-
MAS, SUM. THEOL. I, Q. 87, A. 2,

ad 3, Dat waarom lets %oo of %us is,

is %ulks nog meer.

MAGISTERIUM : Leerambt, pot-

ters 1, 94, leeraarsambt, potters i,
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24, lecrgezag, potters hi, z. Ma-
gisterium ordinarium, Gewoon
leerambt, potters t, 94. Magiste-
rium sollemne, Plechtig leerambt,
potters 1, 94.

MAGNANIMITAS : Grootmoedig-
heid, quaadvliet ii, 138.

MAGNANIMUS : Crootmoedig.
MAGNETISMUS : Magnetisme.
MAGNIFICENTIA : Grootgeefsch-
heid, potters v, 128, prachtlievend-
hcid, quaadvuet ii, 1 3 8, groot-
dadigheid, van1 hoonacker 125.
MAGNIFICUS : Grootdadig, groot-
geefsch, prachtlievend.

MAGNITUDO : Grootheid. Magni-
ludo est quid mathemalicum, s. tho-
MAS, COMMENT. IN III DE ANIMA
lect. 8, Grootheid is iets wiskundigs.— Magnitudo non est actu infinita, s.

THOMAS, COMM. IN III PHYSIC. LECT.
10, n° 3, Grootheid is nooit metierdaad
oneindig. — Aliam ... rationcm men-
surae habet tempus quod est mensura
extrinseca, et magnitudo quae est men-
sura intrinseca, s. thomas, comment,
in v metaphys. lect. 15, Tijd en

grootheid %ijn niet op de^elfde wi/\e

maa/staf : tijd namelijk is een uiterlijke,

grootheid integendeel een inmrlijke maat-
staf. — Nulla res intellecta a nobis

estpraeter magnitudines sensibiles, quasi
ab eis separata secundum esse, s. tho-
mas, COMM. IN III DE ANIMA, LECT.

13, Niels van n>at door ons verstande-

lijk gekend wordt, is buiten de ^intui-

gelijke hoegrootheden, also/ het buiten

de%e om i&U kunnen besiaan.

MAIESTAS : Majesteit.

MAIOR : 1. Bvl. n\v. : Grooter.
Qui potest maius, potest el minus, Wie
tot iets meer in staat is kan 00k iets

minders. — 2. Zst. rrar. : Meerderzin.
Concede maiorem. Den meerderzin geven

we toe. — Maior transeat. Den meer-
derzin laten we in het midden (denk-
leer).

MAIORENNIS : Meerderjarig.
MALEDICERE : Vervloeken.
MALEDICTIO : Vervloeking, pot-
ters iv, 193, doemvonnis, potters

1, 184. Maledictio causativa, Ver-
vloeking die tot daden overgaat.
Maledictio imperativa, Vervloe-
king die anderen tot daden aanzet.
Maledictio mere enuntiativa, Ver-
vloeking zonder meer. Maledictio
optativa, Vervensching.
MALEFACTOR : Misdadiger.
MALEFICIUM : Slechfe han-
dcling. — 2. Hckserij. Maleficium
amatorium, Verleidende hekserij.

Maleficium philtrum, Verleidende
hekserij. Maleficium veneficum,
Schade berokkenende hekserij.

MALEVOLENTIA : Kwaadwillig-
heid.

MALITIA : Boosheid, of. cock, de
MENSCHELTJKE DADEN 57. Ex ma-
litia, Uit boosheid, potters iv, 6.

Malitia absoluta, Volstrekte boos-
heid. Malitia actualis, Daadwer-
kelijke boosheid. Malitia apparens,
Schijnboosheid. Malitia culpae,
Boosheid van het euvel. Malitia
ethica, Boosheid van zeden. Ma-
litia habitualis, Gcwoontelijke
boosheid. Malitia moralis, Boos-
heid van zeden. Malitia naturalis,
Natuurlijke boosheid. Malitia par-
ticularis, Afzonderlijke boosheid.
Malitia poenae, Boosheid der straf.

Malitia respectiva, Betrekkclijke
boosheid. Malitia vera, Echtc boos-
heid.

MALUM : Kwaad. Malum uno modo
potest intellegi id quod est subiectum
mali, et hoc aliquid est; alio modo
potest intellegi ipsum malum, et hoc
non est aliquid, sed est ipsa privalio
alicuius particularis boni, s. thomas,
QU. DISP. DE MALO Q. I, A. I, C,
Met kwaad kan vooreerst het subjekt
van het kwaad bedoeld worden; dit nu
is iets; verder kan er het kwaad
%elf mee worden bedoeld; dit laatste
echter is niet lets, maar is alleen de
ontstentenis van iets afcpnderlijk goeds.— Malum non est nisi in bono sicul

in subiecto, s. thomas, sum. tiieol. i,

Q. 49>_ A - 3, C., Het kwade bestaal

maar in het goede als in %i?n subjekt.
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— Malum, quod in defectu actionis

consistit, vel quod ex defectu agentis

cansatur, non reducitur in Deum sicut

in causam, S. THOMAS, sum. theol. I,

q. 49, A. 2, C, Het kwaad dat in

ontoereikendbeid bij het handelen be-

stoat of nit ontoereikendbeid van de

bewerkende oaryaak voortvloeit, gaat

niet op God ah op yijn ooryaak terug.

— Malum quod in cormptione rerum

aliquarum consistit, reducitur in Deum
sicut in causam, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 49, A. 2, C, Het krvaad

dat bestaat in het teniet gaan van som-

mige dingen gaat op God als op yijn

ooryaak terug. — Malum non cognosci-

tur a Deo per simililudinem suam, sed

per similitudinem boni, s. THOMAS,
COMMENT. IN I SENT., D. 36, Q. I,

a. 2, ad 3, Het kwaad wordt niet door

een eigen gelijkenis, rnaar wel door de

gelijkenis van het goede door God ge-

kend. — Malum non est aliqua natura,

Het kwaad is niet een natuur. — Ma-
lum est praeter intentionem in rebus,

Om het kwade in de dingen is het nie-

mand te doen. — Malum habel aliquo

modo causam, Ook het kwaad heeft

in trekeren yin yijn ooryaak. — Malum
non habet causam efficienlem sed defi-

cientem, s. thomas, sum. c. gent,

hi, 10, Het kwaad heeft geen bewer-

kende, moor integendeel een in gebreke

blijvende ooryaak. — Nihil potest

esse per se malum, Niets kan van aard

uit slecht yijn. — Malum simpliciter

summum esse non potest, Het onvoor-

waardelijk opperste kwaad kan niet

bestaan. — mala contrarium est turn

bonum, turn malum, Tegenover het

kwade staan en het goede en ander

kwaad. — Malum artificiale, Be-

werkt kwaad. Malum corporale,

Lichamelijk kwaad. Malum culpae,

Zondeschuld. Malum in se, Het
kwaad in zich zelf. Malum meta-
physicum, Metaphysisch kwaad.

Malum morale, Zedelijk kwaad.

Malum naturale, Natuurkwaad.

Malum per accidens, Gevallijk

kwaad. Malum per essentiam,

Kwaad uit zich zelf. Malum
per participationem, Meegedeeld
kwaad. Malum per privationem,

Kwaad door ontstentenis. Malum
per se, Kwaad uit zich zclf. Malum
physicum, Natuurkwaad, potters

1, 179. Malum poenae, Zondestraf.

Malum secundum quid, Kwaad
in een bepaald opzicht. Malum
simpliciter, Volstrekt kwaad. Ma-
lum spirituale, Geestelijk kwaad.

Malum transcendentale, Zijns-

kwaad.
MALUS : Slecht, boos.

MANCIPATIO : Lijfeigcndom.

MANDANS : Lastgever, opdracht-

gever, dosfel 186; rellefroid 197.

MANDARE : Bevelen, gebieden

(als vreemde zonde) (zedeleer).

MANDATARIUS : Lasthebber,

DOSFEL 186; SALSMANS, RECHT.

PLICHT. 22i; BELLEFROID 198.

MANDATUM : Lastgeving, 't

NIEUW WOORDEN-BOEK DER REGTEN;
SALSMANS, RECHT. PLICHT. 221

;

— bellefroid 1 97, lastaanvaarding,

't NIEUW WOORDEN-BOEK DER REG-

TEN.
MANIFESTARE : Bckend maken.
MANSUETUDO : Zachtmoedig-

hcid, POTTERS V, 130; QUAADVLIET

U> J 54-
.., .

MANUMISSIO : Violating.

MANUMISSOR : Vrijstellcr.

MANUMISSUS : Vrijgestelde.

MANUMITTERE : Vrijlaten, vrij-

stellen.

MARIOLOGIA : Marialogie, Ma-
rialeer.

MARTYR : Bloedgetuige, marte-

laar.

MARTYRIUM : Martelaarschap,

POTTERS V, 126.

MASTURBATIO : Zelfbevlckking.

MATERIA : 1. Stof. Oporlet quod

materia sit alia secundum sui essentiam

ab omnibus formis substantialibus et

earuni privationibus, quae sunt termini

generationis et corruptions; et non

solum quod sit aliud a quantitate et

qiialilate et aliis accidentibus, S. tho-
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MAS, COMM. IN VII METAPHYS. LECT.

2, Het kan niet anders of de stof moel

naar haar weyenheid beschouwd van

alle yelfstandige vormen en van de ont-

stentenis van aeye, — de eindpunten van

voortbrenging en ontbinding namelijk, —
verscbillen; het volstaat dus niet dat

ye lets anders yij dan hoegrootheid,

hoedanigheid en de andere bijkomstig-

heden. — Impossibile est solam ma-
teriam esse subslantiam vel ipsam
etiam esse maxime substantiam, s.

THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
i.ect. 2, Het gaat niet aan dat alleen

of ook vooral de stof de yelfstandigheid

you uitmaken. — Materia (...) ... est

individuationis principium, s. thomas,
COMM. IN I ANALYT. POSTER. LECT.

38, n° 4, De stof is beginsel van ver-

eenlinging. — Materia ... secundum
quod stat sub dimensionibus signalis, est

principium individuationis formae, S.

THOMAS, COMMENT. IN V METAPHYS.
lect. 8, In yoover de stof onder be-

paalde afmetingen valt, is ye ook het

beginsel dat den vorm vemnlingt. —
Quo vivimus et sentimus, dicitur du-

pliciter, scilicet altera sicut forma et

altero sicut materia, s. thomas, comm.
in 11 de anima lect. 4, Dat waar-

door we leven en yintuigelijk kennen is

tweevoudig, het eene geldt namelijk als

vorm, het andere als stof. — Materia

non consequitur formam, nisi secundum

quod movetur ab agente, s. thomas,
SUM. THEOL. MI, Q. I, A. 2. C, De
stof erlangt den vorm niet, behalve in

yoover ye door den beiverker bewogen

wordt. — Idem est materiam unirifor-

mae, quod materiam esse in actu, s.

THOMAS, COMMENT. IN II DE ANIMA
lect. i, Dat de stof met den vorm ver-

eenigd wordt, beteekenl hetyelfde als dat

de stof metterdaad is. — Materia nun-

qttam est sine privaiione; quia quando

habet unam formam, est cum privatione

alteriusformae, s. thomas, comment.
IN I PHYSIC. LECT. 13, N° 4, Stof
komt nooit ponder ontstentenis van lets

poor; wanneer ye e'en vorm heeft, ont-

breekt haar een andere. — Materia est

propter formam, s. thomas, com-
ment. IN H ANALYT. POSTER. LECT.
8, n° 3, De stof is om den vorm. —
Materia deprimit formam, De stof be-

yjvaart den vorm. — Forma est magis
natura quam materia, s. thomas, V
Qu. quodlib. a. 19, c, De vorm is

meer natuur dan de stof. — Sicut ...

materia est in potentia ad determinatas

formas, ita etiam est in potentia ad
determinatam quantitatem, s. thomas,
COMM. IN IV PHYSIC. LECT. 1 4, N° II,

Zooals de stof tot bepaalde vormen in

aanleg is, yoo ook is ye in aanleg tot

bepaalde hoegrootheid. — Ouaedam
sunt quorum esse dependet a materia,

nec sine materia definiri possunt; quae-

dam vero sunt, quae licet esse non pos-

sunt nisi in materia sensibili, in eortim

tamen definitione materia sensibilis non

cadit ... Qtiaedam vero sunt quae non
dependent a materia nec secundum esse

nec secundum rationem, vel quia nun-

quam sunt in materia, ut Dens et

aliae substantiae separatae, vel quia

non universaliter stmt in materia, ut

substantia, potentia et actus, et ipsum
ens, S. THOMAS, COMM. IN I PHYSIC.
lect. i, n" 2, Daar yijn weyens wier

aanyijn van de stof afhankelijk is en

die ponder de stof niet kunnen bepaald

warden; andere weyens warden, hoewel

ye alleen in de yintuigelijk waameem-
bare stof voorkomen, yonder inachtne-

ming van de yintuigelijk waarneembare

stof bepaald; weer andere echter yijn,

yoo wat het aanyijn als ivat hun begrip

betreft, van de stof onafhankelijk, ofwel
omdat ijtg nooit in de stof voorkomen,

yoo bij voorbeeld God en andere afge-

scheiden yelfstandigbeden, ofwel omdat ye

niet immer in de stof voorkomen, aldus

yelfstandigheid, aanleg en daad en weyen

yelf. — Omne quod habet materiam
mobile est, s. thomas, comment, in
1 physic, lect. 1, n° 3, Al wat stof
heeft is veranderlijk. — Materia (est)

primum subieclum substans non solum
motibus, qui sunt secundum qualitatem

et quantitatem et alia accidentia, sed
etiam mulalionibus, quae sunt secun-
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dtim subslantiam, S. thomas, com-
ment. IN VII METAPHYS. LECT. 2, £>«

.r/0/" M fc< eerste subjekt dat niet alleen

de bewegingen aangaande hoedanigheid,

hoegrootheid en andere bijkomstigheden

schraagt, maar ook veranderingen die

de ^elfstandigheid treffen. — Materia

... in se non potest sufficienter cognosci

nisi per moium, s. thomas, comment.
IN VII METAPHYS. LECT. 2, De Stof in

%ich %eff km alleen door verandering

voldoende gekend worden. — (Non)
invenitut alia ratio, quarc baec materia

sit divisa ab ilia, nisi propter quan-

titatem, s. thomas, comment, in

BOETHII DE TRIN. Q. 4, A. 2, AD 4,

Daar is niets anders door welks toedoen

de%e bepaalde stof van gene stof onder-

scheiden is, dan de hoegrootheid. —
Ouaecumque sunt unum specie et plura

numero, habent materiam, s. thomas,
COMMENT. IN XII METAPHYS. LECT. IO,

Alles wat naar %ijn soortelijken aard

e'en en in getallijk opsjcbt beschouwd

veel is, heeft stof. — Secundum quod
aliqua diversimode se habent ad ma-
teriam, ad diversas scienlias pertinent,

S. THOMAS, COMM. IN I PHYSIC.

lect. i, N° i, Naar gelang lets %ich

%po of %us tot de stof verhoudt, hoort

het bij die ofgene wetenschap.—Materia
accidentalis, Gevallijke stof. Ma-
teria aliena, Vreemde stof. Ma-
teria alterationis, Stof van hoeda-
nigheidsvcrandering. Materia an-

organica, Onbewerktuigde stof.

Materia circa quam, Stof waar-

omtrent. Materia communis, Niet

vereenlingde stof. Materia com-
posita, Samengestelde stof. Materia
compositionis, Stof van samen-
stelling. Materia contingens, Niet

noodzakelijke stof. Materia corpo-
ralis, Lichamelijke stof. Non ...

minus est aliquid unum ex substantia

inlellectuali et materia corporali quam

ex forma ignis et eius materia, sedfor-

te magis, quia quanta forma magis vincit

materiam, ex ea et materia magis

efficitur unum, s. thomas, sum. c.

gent. 11, 68, De eenheid tusschen een

verstandelijke ^clfstandigheid en de li-

chamelijke stof is niet geringer dan die

tusschen den vorm van het vuur en %ijn

stof, ja wellicht slerker; hoe meer

immers de vorm de stof overwint, %po

nauwer sluiten beide bij elkaar aan. —
Materia demonstrata. Met afme-

cingen gedachte scof, met ukge-
breidheidsbepalingen gedachte stof.

Materia dimensioni subiecta, Aan
afmetingen onderworpen stof. Ma-
teria disposita, Geschikte stof.

Materia elementaris, Grondstof,

oerstof. Materia ex qua, Stof

waaruit, van coppenolle, algf-
meene sa kramentenleer 71. Ma-
teria externa, Lltwendige stof.

Materia generationis, Teelstof.

Materia improprie accepta, On-
eigenlijke stof, stof in oneigenlijkcn

zin. Materia in qua, Stof waarin.

Materia inanimata, Levenlooze
stof. Materia individua, Vereen-

lingde stof. Materia individualis,

Vereenlingde stof. Principium sin-

gularitatis in rebus materialibus est

materia individualis, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 86, a. 1, c, Beginsel

van afiynder/jkheid in de stoffelijke

dingen is de vereenlingde stof.—Materia
individuans, Vereenlingende stof.

Materia informis, Vormlooze stof,

van hoogstraten i, 3 1 5 . Materia
inorganica, Onbewerktuigde stof.

Materia intellegibilis, Louter ver-

standelijk kenbare stof. Materia

intellegibilis communis, Niet ver-

eenlingde louter verstandelijk ken-

bare stof. Materia intellegibilis

individualis, Vereenlingde lou-

ter verstandelijk kenbare stof.

Materia interna, Inwendigc stof.

Materia naturalis, Natuurstof.

Materia necessaria, Noodza-
kelijke stof. Materia non signa-

ta, Niet door afmetingen bepaal-

de stof. Materia particularis,

Afzonderlijkc stof. Materia praeia-

cens, Vooraf zijnde stof. Materia

prima, Eerste stof, de groot, den-
kers van onzen tijd i2z, oerstof,
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potters vi, 141 . Materiapropinqua,

Nabije stof. Materia propria, Eigen

stof. Materia proprie accepta,

Eigenlijke stof, stof in eigenlijken

zin. Materia proxima, Naaste stof,

terburg 72. Materia pura, Lou-

tere stof. Materia quantitate sub-

iecta, Aan hoegrootheid onder-

worpen stof. Materia remota, Ver-

wijderde stof, terburg 72. Materia
remota libera, Niet onontbcerlijke

verwijderde stof (sakramenten-
leer). Materia remota necessaria,

Onontbeerl ij ke verwijderde stof

(sakuamentenleer). Materia re-

mota sufficiens, Voldoende ver-

wijderde stof (sakramentenleer).
Materia sacramenti, Sakramenteele
stof. Materia secunda, Tweede stof.

Materia sensibilis, Zintuigelijk

kenbare stof. Materia sensibilis

communis, Niet vereenlingde zin-

tuigelijk kenbare stof. Materia sen-

sibilis individualis, Vereenlingde
zintuigelijk kenbare stof. Materia
signata quantitate, Door afme-

tingen bepaalde stof. Materia sim-
plex, Enkelvoudige stof. Materia
spiritualis, Gecstelijke stof. Mate-
ria substantialis, Zelfstandige stof.

Materia transiens, Voorbijgaande
stof. Materia ultima, Laatste stof.— 2. Aangelegenheid. Materia ci-

vilis, Staatsaangelegenheid. Materia
gravis, Groote zaak, potters v, 12

(moraaltheologie). Materia levis,

Kleine zaak, potters v, 12 (moraal-

theologie). Materia moralis,

Aangelegenheid der zedeleer. Ma-
teria principalis, Hoofdaangelegen-
heid. Materia propria, Eigen aan-

gelegenheid.

MATERIALIS : Stoffelijk.

MATERIALISMUS : Materialisme.

MATERIALITAS : StofTelijkheid.

MATERIALITER : Stoffelijk, pot-

ters vii, 33, stoffelijkerwijs.

MATERIES : Stof.

MATERNITAS : Moederschap.
Maternitas divina, Goddelijk moe-
derschap.

MATHEMATICA : Wiskunde. De
his ... quae dependent a materia sensibili

secundum esse Sed non secundum ratio-

nem, est mathematica s. thomas,
COMMENT. IN I PHYSIC. LECT. I,

n° 3, Om die we^ens die naar him aan-

%i/'n en niet naar hun begrip van de

zintuigelijk waarneembare stof afhan-

gen, is het de wiskunde te doen. —
— Tres ... (sunt) speculativae philo-

sophiae, mathematica, physica, theolo-

gha, ARTSTOTELF.3, V METAPHYS. C. I ;

1026, a, 18, Daar ^ijn drie soorten

van beschouwende wijsbegeerte : wiskunde,

physica en theologie.

MATHEMATICUS : Wiskundig.
MATHESIS : Wiskunde.
MATRIMONIALIS : Echtelijk.

MATRIMONIUM : Huwelijk, edit,

echtverbintcnis, de smet 2. FinQs)

principalis) (matrimonii) ... est bonum
pnlis, S. THOMAS, SUM. THEOL.
suppl. Q. 41, a. i, c, Hoofddoel van

het huwelijk is het wel^ijn van het

kroost. — Matrimonium attenta-

tum, Te kwader trouw aangegaan
ongcldig huwelijk. Matrimonium
carnale, Vleeschelijk huwelijk. Ma-
trimonium civile, Burgerlijk hu-
welijk. Matrimonium clandesti-

num, Huwelijk zonder voorgeschre-
ven plichtplegingen. Matrimonium
conscientiae, Gcwctcnshuwelijk.
Matrimonium consummatum,
Geslachtelijk voltrokken huwelijk,

de smet 7, door vleeschelijke ge-
meenschap voltooid huwelijk,

quaadvliet hi, 131. Matrimonium
illegitimum, Onwettelijk huwelijk.
Matrimonium illicitum, Zondig
huwelijk, ongeoorloofd huwelijk.
Matrimonium in extremis, Hu-
welijk op het sterfbed. Matrimo-
nium invalidum, Ongeldig huwc-
lijk. Matrimonium irritum, Nietig
huwelijk. Matrimonium legiti-

mum, Wettelijk huwelijk. Matri-
monium licitum, Wcttig huwe-
lijk, geoorloofd huwelijk. Matri
monium minus sollemne, Min
der plechtig huwelijk. Matrimo-
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nium mixtum, Gemengd huwelijk,
potters vu, 107. Matrimonium
morganaticum, Morganatisch hu-
welijk. Matrimonium nullum,
Nietig huwelijk. Matrimonium oc-
cultum, Gcheim huwelijk, quaad-
vliet in, 133. Matrimonium prae-
sumptum, Geondersteld huwehjk.
Matrimonium publicum, Open-
baar huwelijk. Matrimonium puta-
tivum, Vermeend huwelijk. Matri-
monium ratum, Bezegeld huwelijk.

Matrimonium ratum et consum-
matum, Bezegeld en geslachtelijk

voltrokken huwelijk, salsmans,
recht. plicht. 97. Matrimonium
religiosum, Kerkelijk huwelijk.
Matrimonium sollemne, Plcchtig
huwelijk. Matrimonium spirituale,
Gcestelijk huwelijk. Matrimonium
validum, Geldig huwelijk. Matri-
monium validum sed illicitum,

Geldig hoewel zondig huwelijk.
Matrimonium verum, Echt hu-
welijk.

MAXIME : Meest. Magis et minus
dicuntur de diversis, secundum quod ap-

propinquant diversimode ad aliquid quod
maxim est, s. thomas, sum. theol.
1, q. 2, a. 3, c, « Meer » en « minder »

t(egt men van verschillende dingen met
bet oog op bun verschillende verhonding

tot bet mees/e, theol. sum. v. d. h.
thomas v. Aquino i, 54.— Maxime
tale, Hoogst. Quod ... dicitur maxime
tale in aliquo genere est causa omnium
quae sunt illius generis, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 2, A. 3, C, Wat ...

in een bepaalde soort bet boogste is, is

de oor^aak van al wat tot die soort

hoort, THEOL. SUM. V. D. H. THOMAS
V. AQUINO I, 54.

MECANICA : Werktuigkundc.
MECANICE : Werktuigkundig.
MECANICUS : Werktuigkundig.
MEDIA : Tusschenzin (denkleer).
MEDIARE : Bemiddelcn, als mid-
delaar optreden.

MEDIATE : Middellijk.

MEDIATIO : Middclaarschap, pot-

ters 11, 70, bemiddeling, potters rr,

1 iz. Mediatio Mariae, Maria's
genadebemiddcling, potters ii, 112.
MEDIATOR : Middelaar, potters
11, 71, voorspreker. Mediator in-
tercessionis, Middelaar der voor-
bidding. Mediator redemptionis,
Middelaar der verlossing.

MEDIATUS : Middellijk.

MEDIOCRITAS : Middelmaat.
MEDIUM : 1. Midden, middelmaat.
Sistere in medio, In bet midden

liggen, ^icb in bet midden bevinden,

potters v, 105. — In omni motu
successivo est aliquid medium inter eius

extrema : quia medium est ad quod con-

tinue motum primo venit quam ad ulti-

mum, S. THOMAS, SUM. C. GENT. II, 1 9,

Bij alle werktuigelijke beweging is er

ttisschen beide uitersten in een midden;

bet midden is immers dat waartoe wat
bewogen wordt steeds eerder komt dan

tot bet eindpunt. — Ab extremo ad
extremum non datur transitus, nisi

per medium, Van een uiterste tot bet

ander uiterste loopt de weg alleen langs

bet middenpunt. — Medium, quo magis
appropinquat uni extremorum, eo magis
recedit ab alio, et vicissim. Hoe dichter

wat eens bet middenpunt was tot een

uiterste nadert, %po meer wijkt bet van

bet ander uiterste af en andersom. —
Aledium est nobilius extremis, Het mid-

denpunt is voortreffelijker dan de uiter-

sten.— Medium arithmeticum, Re-
kenkundig midden. Medium geo-
metricum, Meetkundig midden.

Medium iustitiae. Midden der

rechtvaardigheid. Medium morale,

Zedelijk midden. Medium per ab-

negationem ab utroque extremo,

Midden tusschen twee er mee on-

verzoenbare uitersten. Medium
per participationem, Midden tus-

schen twee er mee verwante uiter-

sten. Medium per recessionem ab
utroque extremo. Midden tusschen
twee er mee onverzoenbare uiter-

sten. Medium proportionis, Ver-
houdingsmidden. Medium quoad
nos, Middelmaat voor ons. Virtus

inquirit et operatur medium non rei,

medium -187- memoria

sed quoad nos, s. thomas, comm. in ii

ethic. Nic. lect. 7, De deugd betracht

en bewerkt niet een ^akelijke middel-

maat,maarwatvoor onsmiddelmaat is.—
Medium rationis, Redelijk midden,

potters v, 105, middelmaat der

rede. Medium rei, Zakelijk mid-

den, potters v, 105, zakclijke mid-

delmaat, van oorschot 128. Me-
dium secundum rationem, Re-

delijk midden, middelmaat der rede.

Medium secundum rem, Zake-

lijk midden, zakelijke middelmaat.
Medium virtutis, Midden der

deugd, middelmaat der deugd. In

virtuiibus moralibus .... oportet eligere

?nedium et praetermiltere superabun-

danfiam et defectum; medium autem

determinatur secundum rationem rectam,

S. THOMAS, COMM. IN VI ETHIC.
nicom. lect. i, Bij ^edelijke deugden

dienen we den middemveg te volgen, te

veel en te weinig daarentegen te vermij-

den; de middenweg nu wordt door de

rechte rede bepaald. — 2. Middel.

Medium a quo, Middel waaruit.

Medium agens, Bewerkend middel.

Medium congruentiae, Niet on-

ontbeerlijk middel. Medium con-
iunctum, Aansluitend middel.

Medium demonstrationis, Bctoog-
middel. Medium dialecticum, Be-

toogmiddel. Medium ex parte

intellectus, Verstandsmiddel. Me-
dium ex quo, Middel waaruit.

Medium exemplare, Oerbeeldelijk

middel. Medium extraneum, Uiter-

lijk middel, niet aansluitend middel.

Medium extrinsecum, Niet aan-

sluitend middel, uiterlijk middel.

Medium formale, Vormgevcnd
middel, bevormend middel. Me-
dium in cognoscendo, Kenmiddel.

Medium in essendo, Zijnsmiddel.

Medium in quo, Middel waarin.

Medium logicum, Verstandsmid-

del. Medium mathematicum, wis-

kundig betoogmiddel. Medium
neccssarium, Onontbeerlijk mid-

del. Medium obiectivum, Objek-

tief middel. Medium obiectivum

in communi, Gewoon objektief

middel. Medium obiectivum in
quo, Objektief middel waarin. Me-
dium obiectivum in speciali, Bi-

zonder objektief middel. Medium
ontologicum, Zijnsmiddel. Me-
dium physicum, Physisch betoog-
middel. Medium proprium, Eigen
middel. Medium quo, Middel
waardoor. Medium sub quo,
Middel waarmee. Medium subiec-
tivum, Subjektief middel. Medium
subiectivum « in quo », Subjektief

middel waarin. Medium subiec-
tivum « quo », Subjektief middel
waardoor (kennisleer). — 3. Mid-
denbegrip (denkleer).— 4. Geestes-

ziener (z;ielkunde).

MEMORATIVUS : Onthoudend,
heugend. Actus aliarum potentiarum

sensitivarum est secundum motum a rebus

ad animam, actus autem memorativae po-

lentiae est e contrario secundum motum
ab anima ad res, s. thomas, QU. disp.

de anima a. 13, c, De verrichtingeu

van andere ^intuigelijke vermogens ge-

schieden volgens een beweging van de din-

gen naar de %iel toe; de verrichtingen

integendeel van het gebeugen naar een

beweging van de %iel naar de dingen toe.

MEMORIA : 1. Geheugen. Memoria

est habitus idest habilualis quaedam

conservatio phantasmatis, non quidem

secundum seipsum (hoc enim pertinet

ad virtutem imaginativani), sed in quan-

tum phantasma est imago alicuius prius

sensati, s. thomas, comm. in i de
MEM. ET REMINISC. LECT. }, GcheUgell

is een hebbelijkbeid, dit is een duur^aam
behoud van bet voorslellingsbeeld, hoewel

niet naar ^icb %e/f beschouwd, — dit

hoort immers bij de verbeelding, —
maar in ^pover het voorstellingsbeeld bet

beeld is van lets vroeger'waargenomens.—
Memoria activa, Werkdadig ge-

heugen. Memoria intellectiva,

Verstandelijk geheugen. Memoria
passiva, Lijdelijk geheugen. Me-
moria sensitiva, Zinnelijk geheu-

gen (inwendig zintuig), potters v,

77 (zielkunde). — 2. Herinneting
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aan het verledene (hulpdeugd van
de voorzichtigheid), potters v,
120 (zedeleer).
MENDACIUM : Leugen. Menda-
cium iocosum, Schertsleugen,
leugen uit scherts, potters iv, 256.
Mendacium officiosum, Leugen
om bestw.il, potters iv, 256, nobd-
leugentje, van oorschot 215. Men-
dacium perniciosum, Schadeleu-
gen, potters iv, 256, lasterleugen,
potters iv, 258, schadelijke leugen.
Mendacium stride dictum, Eigcn-
lijke leugen.

MENS : 1. Geest, de groot, den-
KERS OVER ZIEI, EN LEVEN 264.
2. Inzicht, bedoeling, mecning.
Mens legislatoris, Meening van
den wetgever, salsmans, recht.
PLIGHT. 59.
MENSURA : Maat, maatstaf. Cum

... unicuique rei respondeat propria
mensura, oportet quod secundum con-
ditioner?! actus mensurati accipiatur

essentialis differentia ipsius mensurae,
S. THOMAS, COMMENT. IN I SENT.,
D. 19, q. 2, A. I, c, Daar er aan
elke %aak ecn eigen maat beantwoordt,
s;po nioet naar gelang van den aard van
het gemetene de maat %elf van we^en
uit verschillen.— Id quodper essentiam
dicitur, semper est mensura illius quod
dicitur per participationem, s. THOMAS,
v Qir. quodlib. a. 7, c, Wat naar
we^enheid ge^egd wordt is steeds maat-
staf van tvat naar deelbebbing ge^egd
wordt.— Mensura activa, Meettuig.
Mensura artifkialis, Kunstmaat,
willekeurige maat, doodkorte,
maat en meten 12, 13, 18, 19.
Mensura coaequata, Gelijke maat.
Mensura communis, Gemeen-
schappclijke maat. Mensura debita,
Passende maat. Mensura excedens,
OvertrefFende maat. Mensura ex-
trinseca, Uitwendige maat. Men-
sura homogenca, Gelijkaardige
maat. Mensura improportionata,
Ongeevenrcdigde maat. Mensura
intrinseca, Inwendige maat. Men-
sura mensurans, Metende maat.

Mensura mensurata, Gemeten
maat. Mensura moralitatis, Maat-
staf van zedelijkheid. Mensura na-
turalis, Katuurmaat, natuurlijke
maat, doodkorte, maat en meten
12, 13, 18, 19. Mensura obiectiva,
Zakelijke maatstaf, van oorschot
127, 212. Mensura passiva, Mcet-
baarheidsgrond. Mensura prima,
lierste maatstaf. Mensura propor-
tionate, Geevenredigde maat. Men-
sura proxima, Onmiddellijke maat-
staf. Mensura quantitativa, Hoe-
grootheidsmaat. Mensura rei, Za-
kelijke maatstaf, van oorschot 127,
212. Mensura rcmota, Verwijderde
maatstaf. Mensura secunda, On-
dergeschikte maatstaf. Mensura
subiectiva, Subjektieve maatstaf,
van oorschot 212. Mensura su-
prema, Hoogste maatstaf.

MENSURABILE • Het meetbare.
MENSURABILIS : Meetbaar.
MENSURABILITAS : Meetbaar-
heid.

MENSURANS : Maatgevend, van
HOONACKER I 8.

MENSURARE : Meten.
MENSURATIO

: Meting, dood-
korte, maat en meten 7.

MENSURATUM : Het gemetene.
MENSURATUS : Gemeten, afge-
meten.
MENTALIS : Verstandelijk.

MENTALITER : Verstandelijker-

wijs.

MERCATURA : Koophandel, koop-
mansschap, handel.

MERCES : Loon, dagloon.

MERERI : Verdienen. Mereri ex
condigno, Rechtens verdienen, uit

gelijkwaardigheid verdienen. Me-
reri ex congruo, Billijkerwijs ver-
dienen, verdienen op eenigerlei

wijze, potters hi, 220. Mereri im-
proprie, Verdienen in oneigenlijken
zin. Mereri proprie, Verdienen in
cigenlijken zin.

MERETRICARI : Hoereeren, hoe-
rerij bedrijven.

MERETRICIUM : Hoererij.
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MERETRIX : Hoer.
MERITORIE : Verdienstelijkerwijs.

MERITORIUS : Verdienstelijk.

Meritorius ex condigno, Gelijk-

waardigerwijs verdienstelijk. Meri-

torius ex congruo, Billijkerwijs

verdienstelijk.

MERITUM : Verdienste, janssens,

HET MENSCHGEWORDEN WOORD 32O,

verdienstelijkheid, van oorsc:hot

15. Meritum civile, Staatsburger-

lijke verdienste. Meritum ex con-

digno, Gelijkwaardige verdienste,

quaadvliet 1, 130; hi, 35, ver-

dienste uit waardigbeid, sanders,

MARIA middelares i 80. Meritum
ex congruo, Verdienste uit gepast-

heid, SANDERS, MARIA MIDDELARES
180, verdienste uit billijkheid,

quaadvliet i, 130, betamelij khcids-

verdienste, janssens, het mensch-
geworden woord 1 6

1
, verdienste

in oneigenlijken zin, de groot s. j.,

handleiding bij het- katholiek
godsdienstonderwijs 158, billijk-

heidsverdienste. Meritum morale,
Zedelijke verdienste. Meritum na-

turale, Natuurlijke verdienste. Me-
ritum praevisum, Bij voorbaat

werkende verdienste, voorziene ver-

dienste. Meritum supernaturale,
Bovennatuurlijke verdienste.

MERX : Koopwaar.
METAGENESIS : Ongewonc te-

ling.

METAMORPHOSIS : Gedaante-

verandering, gedaanteverwisseling.

METAPHORA : Overdracht, lcen-

spreuk, metafoor.

METAPHORICE : In overdrach-

tclijken zin, in oneigenlijken zin.

METAPHORICUS : Overdrach-
telijk.

METAPHYSICA : Metaphysiek.

{Metaphysica) est quaedam scientia,

quae spectdatur ens secundum quod ens,

sicul subiectum, et speculatur « ea quae

insunt enti per se », idest enlis per se

accidentia, s. thomas, comm. in iv

metaphys. lect. 1, Metaphysiek is

een wetenschap die het we^en als we^en

als %ijn subjekt behandelt en ook al

wat bij het we^en als ^oodanig thuis-

hoort, de bijkomstigheden van het we^en
als ^oodanig namelijk beschouwt. —
Quamvis subiecta aliartim scientiarum

sunt partes entis, quod est subiectum me-
taphysical, non tamen oportet quod aliae

scientiae sint partes eius, s. thomas,
comm. in boethii de trinit. q. 5,

a. 1, ad 6, Hoewel het subjekt van
undere wetenschappen tot het we^en

behoort, dat %etf subjekt is van de

metaphysiek, toch maken andere weten-

schappen daarom nog niet deel uit van

de metaphysiek. — Metaphysica ge-

ncralis, Algemeene metaphysiek.
Metaphysica specialis, Bizondere

mctaphvsiek.
METAPHYSICUS : Metaphysisch.
METEMPSYCHOSIS : Zielsver-

huizing, vogei.s ii, 33-

METHODICUS : Stelselmatig, me-
thodisch.

METHODUS : Methode, werkwij-

ze, lecnvijze, weg. Methodus ana-

lytica, Ontledende methode, weg
der ontleding. Methodus arbitra-

ria, Willekeurige werkwijze. Me-
thodus experimentalis, Proefon-
dervindelijke methode, de bruyne,
kunstphilosophie 53. Methodus
naturalis, Natuurlijke methode.
Methodus particularis, Bizondere
werkwijze. Methodus syllogistica,

Weg der sluitrede. Methodus syn-
thetica, Synthetische weg. Metho-
dus universalis, Algemeen gang-
bare werkwijze.
METONYMIA : Naamverwisse-
ling, naamoverdracht.
METONYMICUS : Naamverwis-
selend.

METUS : Vrees, schrik, angst. Me-
tus a seipso, Uit het subjekt zelf

voortkomende vrees. Metus ab
extrinseco, Van buiten aangejaagdc
vrees. Metus ab intrinseco, Uit
het subjekt zelf voortkomende
vrees. Metus gravis, Groote angst.

Metus iniuste incussus, Onrecht-
matig aangejaagde vrees, potters
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vn, 118. Metus levis, Lichte angst.
MICROCOSMOS : Wereld in 't

klein.

MINA : Bedreiging.

MINERALIS : Delfstoffelijk.

MINISTER : Dienaar, bedienaar.
Minister extraordinarius, Buiten-
gewoon bedienaar. Minister legi-
timus, Wettelijk bedienaar. Mini-
ster necessitatis, Bedienaar in geval
van nood. Minister ordinarius,
Gewoon bedienaar. Minister prin-
cipalis, Hoofdbedienaar. Minister
secundarius, Ondergeschikt bedie-
naar (sakramentenleer).
MINISTERIALITER : Dienaars-
gewijs.

MINISTERIUM : Bcdiening,
dienstwerk, ouaadvliet hi, 125.
Ministerium angelorum, Dienst-
werk dcr engelen.

MINISTRARE : Dienen, bedienen,
in dienst staan van.

MINISTRATIO : Toediening. Mi-
nistratio illicita, Ongeoorloofde
toediening. Ministratio sacramenti,
Toediening van een sakrament. Mi-
nistratio valida, Geldige toedie-

ning.

MINOR : Minderzin, janssens, het
GODDELIJK MOEDERSCHAP 93. Dt-
stinguo minorem, Wat den minderzin
betreft maken we onderscheid. —
Minor subsumpta, Tweede min-
derzin.

MIRACULOSE : Op wondere wijze.

MIRACULOSUS : Wonderbaar.
MIRACULUM : Wonder, mirakel.

Dicitur aliquid miraculum per com-
parationem adfacultatem naturae quam
excedit, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 105, a. 8, c, lets beet mirakel met
het oog op de kracht van de natuur die

het te buiten gaat. — Secundum quod
{aliquid') magis excedit facultatem na-

turae, secundum haec maius miraculum
dicitur, s. thomas, sum. theol. r,

Q. 105, a. 8, c, Naar gelang lets de

krachten der natuur meer te buiten

gaat, heet het ook eengrooter wonder. —
Miraculum praeter naturam, Bui-

tennatuurlijk wonder. Miraculum
quantum ad modum. Wonder wat
de wijze betreft. Miraculum quan-
tum ad substantiam facti, Wonder
wat het feit naar zijn zelfstandighcid

betreft. Miraculum quoad nos,
Wonder wat ons betreft. Miracu-
lum simpliciter, Wonder zonder
meer. Miraculum supra naturam,
Bovennatuurlijk wonder.
MISCERE : Mengen.
MISERICORDIA : i. Medelijden
(hartstocht), potters v, 197. —
2. Barmhartigheid (deugd), pot-
ters v, 196.

MISERICORS : 1. Medelijdend. —
2. Barmhaitig.
MISSA : Misoffer, Mis.
MISSIO : Zending. Missio aeterna,
Eeuwige zending. Missio perso-
nae divinae, Zending van een god-
delijkcn persoon, potters i, 157.
Missio temporalis, Tijdelijke zen-
ding.

MIXTIO : Menging. Mixtio est

miscibilium alteratorum unio; quae qui-

dem alteratio solum est intellegenda in

virtutibus sine qualitatibtts eorum, s.

THOMAS, COMM. IN I DE GENER. ET
corr. lect. 25, n° 12, Menging is de

vereeniging vangewij-^igde mengbare stof-

fen; voornoemde wij\iging nu betreft

alleen de krachten en de gestehenissen

van de%e. — Vera mixtio ... est

secundum totum, sed mixtio ad sensum

... secundum minima iuxta se posita,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 76, A. 4,

ad 4, Ware menging betreft het gebeel

;

oneigenlijke menging echter gebeurt door

het naast elkaar plaalsen van heel kleine

deeltjes. — Ad hoc quod sit mixtio,

necessarium est quod miscibilia non

sunt simpliciter corrupta nee sunt sim-

pliciter eadem ut prius; sunt enim
corrupta quantum ad formas et rema-
nent quantum ad pirtulem, s. THOMAS,
COMM. IN I DE GENER. ET CORR.
lect. 25, n° 12, Voor menging is het

onontbeerlijk dat de mengbare stoffen

niet ponder meer ontbonden worden of
ook ponder meer ongewi/^igd blijven;
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naar bun vorm rijn %e tamers ontbon-

den, naar bun kracht blijven %e. —
Mixtio endothermica, Warmte op-

slorpende menging. Mixtio exo-

thermica, Warmte uitzendende

menging.
MOBILE : Het beweeglijke. Pri-

mum mobile, Het eerste beweeg-

lijke. Cum primum mobile se habeat

aliter et aliter secundum locum et non

secundum substantiam, oportet quod

primum mopens, quod est immobile et

semper actu ens nulla modo possit

aliter et aliter se habere, quia non potest

moveri, s. thomas, comm. in xii

metaphys. lect. 7, Daar het eerste

beweeglijke wat %ijn plaats en niet wat
sjjn ^elfstandigheid betreft verandering

ondergaat, %po kan de eerste aandrijver,

die onbeweeglijk en steeds mellerdaad

ive^en is, in geen geval verandering onder-

gaan; hij kan immers niet bewogen

worden. — Intellectus primi mobilis

fit intellegens in actu per centactum

aliqualem primae substantiae intelle-

gibilis, s. THOMAS, comm. in xii

metaphys. lect. 8, Het verstand van

bet eerste beweegbare we\en kent metter-

daad door een %ekere voeling met de

eerste verstandelijk kenbare ^elfstan-

digheid.

MOBILIA : Roerende goederen.
MOBILIS : Beweegbaar, beweeglijk.

MOBILITAS : Bewceglijkheid.

MODALIS : Wijze te kennen ge-

vend.
MODALITAS : Wijze.

MODERATIO : Eenvoud, potters

v, 130.

MODESTIA : Bcscheidenhcid, pot-

ters V, 130; QUAADVLIET II, 154,

zedigheid, qcaadvliet ii, 163.

MODESTUS : Bescheiden.

MODIFICARE : Wijzigen, met een

bepaalde wijze voorzien.
MODIFICATIO : Wijziging.
MODUS : 1. Wijze. Eminentiori modo,

Op meer verheven wij^e, op volmaakter

wij^e, in verhevener t(in. — Modus
absolutus, Volstrekte wijze. Mo-
dus accidentalis, Gevallijke wijze.

Modus agendi, Handelwijzc. Mo-
dus argumentative, Betoogende
wijze. Modus cognoscendi, Ken-
wijze, janssens, het menschge-
worden woord 2ii, wijze van
kennen. Modus communis, A!ge-

meene wijze. Modus concipiendi,
Wijze van begrijpen. Modus con-
ventionalis adquirendi, Overcen-
gekomen wijze van aanwerving.

Modus derivatus adquirendi, Af-

geleide manier van aanwerving.

Modus dicendi, Zeggingswijze,

de groot, denkers over ziel en
leven 162. Modus entitativus,

Zijnswijzc. Modus essendi, Zijns-

wijze, janssens, het menschge-
worden woord 170. Modi ... essendi

... proportionales sunt modis praedi-

candi, s. thomas, comm. in hi phy-

sic, lect. 5, nu 15, De %ijnswij-%en

staan in verhouding tot de ^egswij^en.

— Oitalis modus essendi, talis modus

operandi, Zooals lets is, ^oo gaat het

ook te werk. — Modus legalis ad-

quirendi, Wettelijke manier vanaan-
werving. Modus operandi, Werk-
wijze. Modus originalis adqui-
rendi dominium, Oorspronkelijke

manier van aanwerving. Modus
primaevus adquirendi dominium,
Oorspronkelijke manier van aan-

werving. Modus primarius ad-

quirendae proprietatis, Hoofdwij-
ze van aanwerving. Modus pri-

mitivus adquirendae proprietatis,

Oorspronkelijke manier van aan-

werving. Modus sciendi, Wijze
van weten. Modus secundarius
adquirendae proprietatis, Onder-
geschikte wijze van aanwerving.

Modus sese habendi, Vcrhou-
dingswijze. Modus specialis, Bi-

zondere wijze. Modus substantia-

lis, Zelfstandige wijze. Modus syl-

logismi, Wijze der sluitrede. Mo-
dus syllogismi directus, Gewone
vorm der sluitrede. Modus syllo-

gismi inversus, Omgekeerde vorm
der sluitrede. Modus vivendi, Leef-

wijzc. — 2. Maat.
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MOLECULA : Stofdeel, potters
nr, 312, molecel, fraenkel 58.
MOLLITIES : 1. Weekelijkheid,
QUAADVLIET II, 142. 2. Zelf-
bevlekking.

MOMENTUM : 1. Beweging. —
2. Gewicht. — 3. Belang. — 4.
Oogenblik.

MONACHUS : Monnik.
MONARCHIA : Allcenheerschap-
pij, eenhoofdige regceringsvorm.
Monarchia absoluta, Volstrekte
alleenheerschappij. Monarchia tem-
perata, Verzachte alleenheerschap-
pij.

MONARCHICUS
: Allcenheer-

schend, eenhoofdig.
MONAS : Monade.
MONASTICUS : Kloosterlijk.
MONIAUS : Slotzuster.

MONISMUS : Monisme. Monis-
mus atomisticus, Atomistisch mo-
nisme. Monisraus emanationis,
Uitstralend monisme. Monismus
logico-thelisticus, Verstands- en
wilsmonisme. Monismus logicus,
Verstandsmonisme. Monismus ma-
terialistico-spiritualisticus, Half
materialistisch half spiritualistisch

monisme. Monismus matcrialis-
ticus, Materialistisch monisme. Mo-
nismus mechanicus, Mechanisch
monisme. Monismus non evolu-
tionisticus, Niet ontwikkelend mo-
nisme. Monismus stricte evolu-
tionisticus, Streng ontwikkelend
monisme. Monismus thelisticus,

Wilsmonisme.
MONITIO : Waarschuwing.
MONOGAMIA : Eemvijverij.

MONOGAMUS : Eenwijvig.
MONOGENES : Eengeslachtelijk,
SASSEN, HET ZIJNSBEGRIP DER ELEA-
TEN 211.

MONOGENESIS : Eengcslachte-
lijke teling.

MONOPOLIUM : Allecnhandel,
SALSMANS, RECIIT. PLICHT. 1 3 5 , 208,

alleenverkoop.

MORALIS : Zedekundig, de groot,
LEVEN V. D. H. THOMAS V. AQUINO

64, 81, zedelijk. In naturalibus et
moralibus non quaeritur quid semper
fiat, sed quid in pluribus accidat, Op
natuurlijk en op ^edeli/k gebied dient

met onder^ocht Wat immer gebeurt, maar
wel wat gervoonlijk gebeurt.

MORALITAS : Zedelijkheid, pot-
ters 1, 107. Moralitas obiectiva,
Zakeiijkc zedelijkheid, platenburg,
/.edknleer 10. Moralitas subiec-
tiva, Vormelijke zedelijkheid, ibi-

dem 10.

MORALITER : Zedelijkerwijze,

VAN BF.NTHKM, GOED EN KWAAD I,

20; beysens, algemeene ZIELKUN-
de 11, 106. Moraliter bonum et
malum, Zedelijk behoorlijk en
onbehoorlijk, van benthem, ibi-

dem I, C).

MOROSITAS : Wrevelheid.
MOROSUS : Aanhoudend. Delec-
tatio morosa, Aanhoudend beha-
gen.

MORTIFICATIO
: Versterving.

MOS : 1. Zin. — 2. Zedc, gewoonte,
handelwijze, gesteldhcid. Mos ...

duo significant; quandoque enim significat

consuetudinem ... quandoque vero signi-

ficat inclinationem quondam naturalem

vel quasi naturalem ad aliquid agendum,
S. THOMAS, SUM. THEOL. MI, Q. J 8,

a. i
, c, Zedegeeft twee dingen te kennen,

soms beteekent dit gewoonte, soms ook
een natuurlijke of %po goed als natuur-

lijke geneigdheid om in een of ander %in

te handelen. — 3. Zeden, karakter,

levenswandel,gedrag. Mores, Zedcn
cn gewoonten, beyskns.ethiek i, 88.— 4. Wijze. More geometrico, Naar
wiskundige wetten,\'A.x altdorf 75.

MOTIO : Aandrijving, in beweging-
brenging. Motio actualis, Daad-
werkelijke aandrijving. Motio di-

vina, Goddelijke aandrijving, god-
delijke beweging. Nulla res creata

potest in quemcumque actum prodire

nisi virlute motionis divinae, s. Tho-
mas, SUM, THEOL. I-H, Q. IOC), A. % C,
Geen enkel gescbapen we^en (kan) tot

welke daad ook ... komen, ten^ij kracb-

I

tens de goddelijke beweging, theol.
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SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO XI,

45 .— Motio moralis, Zedelijke aan-

drijving. Motio transiens, Voor-
bijgaande aandrijving.

MOTIVE : Aandrijvenderwijs.

MOTIVUM : Drijfveer, de cock,
DE MENSCHELIJKE DADEN 12, bc-

weegreden, grand. Motiva credi-

bilitatis, Geloofwaardigheidsgron-

den. Motiva probabilitatis, Waar-
schijnlijkheidsgronden. Motivum
proximum, Naaste beweegreden.
Motivum remotum, Verwijderde
beweegreden.
MOTIVUS : Aandrijvend, in be-
weging brengend.
MOTOR : Aandrijver. beweger.
Motor coniunctus,Aanshiitend aan-
drijvcr. Motor extrinsecus, Uiter-

lijke aandrijver. Motor immobilis
et movens, Onbeweeglijke en aan-
drijvende beweger. Motor intrin-

secus, Innerlijke aandrijver. Motor
movens et motus, Aandrijvende en
bewogen beweger. Motor primus,
Eerstc aandrijver. Motor proxi-
mus, Onmiddellijke aandrijver.

Motor remotus, Verwijderde aan-

drijver.

MOTUS : Beweging. Motus ... dicitur

actio secundum quod est actus agentis, ut

ab hoc; dicitur ... passio secundum quod
est actus patientis, ut in hoc, s. Tho-
mas, COMM. IN III PHYSIC, LECT.

5, n° 13, Beweging beet werking in

^pover %e een daad is van den bewetker

en van hem uitgaat; lijding beet %e in

%oover %e de daad is van wie ondergaat

en in hem geschiedt. — Motus non est

ens completion, sed est via in ens quasi

medium quid inter potentiam puram et

actum pururn, s. thomas, comm. in
IV SENT. D. I, Q. I, A. 4, QLA 5, SOL. 2,

Beweging is geen volledig we^en, maar is

de weg tot bet we^en en als bet midden
tusschen louleren aanleg en loutere daad.— Motus magis dicitur ad ens quam
ens, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERI-
tate q. 27, A. 4, ad 5, Beweging beet

meer tot bet we^en dan wel vgtf we^en
te ^ijn. — Cum motus ... sit actus

imperfectus, omne autem quod est im-

perfectum, sub eodem genere cadit cum
perfecto : non quidem sicut species sed
per reductionem (.sicut materia prima
est in genere substantiae); necesse est

quod motus non sit praeter genera rerum
in quibus contingit esse moturn, s. tho-
mas, COMM. IN III PHYSIC. LECT. I,

n° 7, Daar beweging een onvolmaakte

daad is en alles wat onvolmaakt is bij

het^elfde geslacht thuishoort als wat
volmaakt is boewel niet als een onder-

soort, maar als iets dat er toe herleid

wordt, %ooals de eerste stof tot bet

geslacht ^elfsfandigheid, %po kan de

beweging niet iets ^ijn buiten bet geslacht

der dingen waarbij %e %/cb voordoet. —
Dicitur motus simpliciler unus, qui est

unus numero secundum suam essentiam,

S. THOMAS, COMM. IN V PHYSIC.

lect. 6, n° 5, Onvoorwaardelijk een

beet die beweging die naar haar weyen-

heidgetallijkern'ij^e een is.— Totalitas

motus accipitur per considerationem

animae, comparantis priorem disposi-

tioncm mnbilis ad posteriorem, s. Tho-
mas, COMM. IN IV PHYSIC LECT. 23,
n° 5 , Het geheel van de beweging wordt

verkregen door de beschouwing van de

\iel, wanneer %e de eerste gestellenis

van het beweeglijke met de verdere ver-

gelijkt. — Sunt ... numero tria circa

quae consistat unitas motus, scilicet

subiectum quod movetur; et genus vel

species, in qua est motus; et tempus,

quando movetur, s. thomas, comm. in
v physic lect. 6, n° 5, Daar r%ijn

drie dingen waar het voor de eenheid

der beweging op aankomt, het subjekt

namelijk dat bewogen wordt, bet geslacht

of de soort waarbinnen de beweging ge-

schiedt, de tijd eindelijk wanneer de

beweging %icb voordoet. — Cuiuslibet ...

motus unitas ex termino principaliter

consideratur, s. thomas, com. in i

anal. post. lect. 41, N° 7, Fjm be-

weging ontleenl haar eenheid vooral aan
haar einddoel. — Cum motus sit de

subiecto in subiectum, subiecta autem
sint in aliquo genere praedicamentorum

,

necesse est quod species motus distin-

26
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guantur secundum genera praedicamen-

torum, S- THOMAS, COMM. TN V PHYSIC.

lect. 3, N° 2, Daar de beweging van

een subjekt op de andere overgaat en de

subjekten bij een of ander geslacht van

hoofdbegrippen thuishooren, vpo %tillen

de verschillende soorten van beweging

naar de verschillende geslachten van

hoofdbegrippen warden ingedeeld. —
Motus comparatur ad quietem et ut

ad principium, et ut ad lerminum, Be-

weging verhoudt ^icb tot rust en als tot

haar beginsel en als tot baar einddoel.—
Motus specificatur ex termino, Een be-

weging belrekt baar geaardheid van bet

eindpunl waarop %e uitloopt. — Im-
possible est mottimfieri v aut corrumpi »

id est de novo incepisse aut ... totaliler

desiturum esse, s. thomas, comm. in

xii metaphys. lect. 5 , Het gaat niet

aan dat beweging %pu ontstaan of te

niet gaan, dit is opnieuw aanvangen of

volkomen ophouden. — Diversi ... motus

diversa principia motiva requirunt, s.

THOMAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 13,

c, Verschillende bewegingen onderstel-

len verschillende aandrijvende beginselen.

— Oporlet ... subiectum mutalionis et

motus allerum esse per se loquendo, ab

utroque terminorum motus, s. thomas,
COMM. IN VII METAPHYS. LECT. 2, llet

subjekt van verandering en beweging %al,

strikt genomen, immer van beide uiter-

sten der beweging verschillen. — Motus
intensior est in fine, quam in principio,

Beweging is bij bet eind feller dan bij

bet begin. — Quatuor s(u)nt motus,

lalio, alteratio, accretio alque decretio,

ARISTOTELES, I DE ANIMA C. 3 ; 406,

b, 13, Er t(ijn vier bewegingen : ver-

plaatsing, verandering, afneming en

groei, fraenkel 48. — Motus ab
intrinseco, Beweging van binnen

uit, terburg 134. Motus accretio-

nis, Aangroei, toename. Motus
affectus, Gemoedsbcweging. Mo-
tus alterationis, Hoedanigheidsver-

andering. Motus animalis, Dier-

lijke beweging. Motus appetitus,

Beweging van het streefvermogen.

Motus augmenti, Toename. Motus

automaticus, Van zelf voortkomen-
de beweging. Motus caelestis,

Hemelbeweging. Motus commu-
nis, Gemeenschappelijke beweging.

Motus concupiscentiae, Beweging
der begeerlijkheid. Motus conti-

nuus, Aanhoudende beweging.

Motus contra naturam, Tegenna-

tuurlijke beweging. Motus corpo-

ralis, Lichamelijke beweging. Sicut

omnes motus corporales reducuntur in

motum caelestis corporis sicut in pri-

mum move/is corporate, ita omnes motus

tarn corporales quam spirituals redu-

cuntur in primum movens simpliciter,

quod est Deus, s. thomas, sum.
theoi,. 1-11, Q. 109, A. 1, c, Evenals

alle lichamelijke beweging op een beweging

van een hemelscb licbaam als op den eer-

stenlichamelijken bewegerteruggcuit, even-

%po %ijn alle, %ao lichamelijke alsgeeste-

lijke bewegingen op een onvoorwaardelijk

eersten aandrijver, dit is op God, aan-

gewe^en. — Motus corruptionis,

Ontbindingsbeweging. Motus de-

crement^ Afname. Motus decre-

tionis, Afname. Motus delibera-

tus, Beraden beweging. Motus
diminutionis, Afname. Motus dis-

cursivus, Rcdeneerende beweging.

Motus elicitus, Uitgelokte bewe-

ging. Motus extra naturam, Bui-

tennatuurlijke beweging. Motus im-

peratus, Bevolen beweging. Motus
imperfecte deliberatus, Onvolko-

men beraden beweging. Motus im-
perfectus, Onvolmaakte beweging.

Motus indeliberatus, Onberaden

beweging. Motus inferior, Lagere

beweging. Motus inordinatus, On-
geregelde beweging. Motus in-

stantaneus, Ondcelbare beweging.

Motus intellectualis, Verstande-

lijke beweging. Motus intellcctus,

Verstandsbeweging. Motus localis,

Plaatselijkc beweging, fraenkel 66;

DOODKORTE, MAAT EN METEN 9,

verplaatsende beweging, fraemkel
56. Localis motus immedialus non

potest dari, Onmiddellijke plaatselijke

beweging is er niet. — Motus ... localis
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est perfectior et naturaliter prior quam
motus alterationis, S. THOMAS, SUM.

theol. i, q. 78, a. 3, c, Plaatselijke

beweging is volmaakter en in natuurlijk

opsjcht eerder dan hoedanigheidsveran-

clering. — In motibus ... corporalibus

perfections et primi sunt locales, s.

THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 180,

a. 6, c, Onder de lichamelijke bewe-

gingen is plaatselijke beweging de voor-

treffelijksle en eerste. — Localis motus

est omnium perfectissimus, Plaatselijke

beweging is de voortreffelijkste van at.— Motus localis adaequatus,
Plaatselijke beweging in eigenlijken

zin. Motus localis inadaequatus,
Plaatselijke beweging in oneigen-
lijken zin. Motus naturalis, Natuur-
lijke beweging. Motus non con-
tinuus, Niet aanhoudende bewe-
ging. Motus per accidens, Geval-

lijke beweging. Motus perfectus,

Volmaakte beweging. Motus per-

petuus, Altijd durendc beweging.
Motus per se, Wezenlijke bewe-
ging. Motus praeter naturam,
Buitennatuurlijke beweging. Motus
primo-primus, Volkomen onbe-
raden beweging. Motus primus,
Eerste beweging, quaadvuf.t ii,

5 1 . Motus proprius, Eigen bewe-
ging. Motus reflcxus, Teruggaande
beweging. Motus secundo-primus,
Half overlegde beweging, half bera-

den beweging. Motus secundus,
Beraden beweging. Motus sensi-

bilis, Zintuigclijke beweging. Mo-
tus simplex, Enkelvoudige bewe-

ging. Motus spiritualis, Geestelijke

beweging. Motus spontaneus, Uit

het subjekt voortkomende bewe-

ging. Motus successivus, Deelba-

re beweging. Motus sui, Zclfbewe-
ging, de groot, denkers over
2iel en leven 3 1 . Motus violen-

tus, Gewelddadig opgedrongen be-

weging. Motus vitalis, Levensbe-
weging, beysens, natuurphilo-
sophie 189. Motus voluntarius,

Willijke beweging. Motus volun-
tarius directe et in se, Rcchtstreeks

in zich self willijke beweging. Mo-
tus voluntarius in causa, In haar

oorzaak willijke beweging. Motus
voluntarius indirecte, Onrccht-
streeks willijke beweging. Motus
voluntatis, Wilsbeweging. Omnis
motus voluntatis, quo applicantur ali-

quae virtutes ad operandum, reducitur

in Deum sicut inprimum appetibile et in

primum votentem, s. thomas, sum. c.

gent, in, 67, Elke wilsbeweging waar-

door krachten tot handelen worden ge-

bracbt, gaat op God als op het eerste

begeerbare en net eerste willende weyen

terug.

MOVENS : Aandrijver, beweger.
Movens et mobile debent esse simul,

Aandrijver en aangedrevene moeten te

gelijkerlijd %ijn. — Movens extrin-

secum, Uitwendige aandrijver.

Movens immobile, Onbewogen
beweger. Movens intrinsecum,
Innerlijke aandrijver. Movens mo-
tum, Bewogen beweger. Movens
per accidens, Gevallijk beweger.
Movens per se, Wezenlijk bewe-
ger. Primum movens, Eerste aan-

drijver. Primum movens in quolibet

genere est non motum in illo genere

motus, Op een bepaald gebied blijft elke

eerste aandrijver, wat de beweging van

dat gebied betreft, onbewogen. — Pri-

mum movens movet sicut bonum et

appetibile, s. thomas, com. in xii

metaphys. lect. 12, De eerste aan-

drijver beweegt als goed en nastreefbaar.— Oportef ... esse primum movens

substantiam intellegentem et intellegi-

bilem, s. thomas, comm. in xii

metaphys. lect. 8, Het kan niet

anders of de eerste aandrijver moet een

verstandelijke en verstandelijk kenbare

felfstandigheid %ijn. — Oporfet quod
a prima movente sit tota ordinatio

universi, s. thomas, com. in xii
metaphys. lect. 12, De heele schik-

king van het heelal moet op een eersten

aandrijver teruggaan. — Totus ... ordo

universi est propter primum moventem,
ut scilicet explicetur in universo ordinate

id quod est in intellectu et voluntate
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primi moventis, s. thomas, comm.
IN xn METAPHYS. LECT. 12, Dg
heele schikking van het heelal is om
den eersten beweger; bet ordelijk ge-

scbikt heelal moet namelijk te kennen
geven wat er in bet verstand en den ml
van den eersten aandrijver schuilt. —
Primum movens immobile, Eer-
ste onbewogen beweger. Primum
movens immobile (est) unum, non solum
ratione speciei, sed etiam numero, s.

THOMAS, COM. IN XII METAPHYS.
lect. 10, De eerste onbewogen aandrij-

ver is niet alleen in soortelijk opsjcht,

maar ook in getallijk op^icht een. —
Movens principale, Hoofdbewe-
ger. Movens remotum, Verwijderd
aandrijver, verwijderd beweger.
Movens secundum, Ondergeschikt
aandrijver. Moventia subordinata
per accidens, Gevallijk aan elkaar

ondergeschikte aandrijvers. Mo-
vens ultimum, Laatste aandrijver.

MOVERE : Bewegen, voortbewe-
geil, HOUTEPEN, DE ROL VAN DEN
WIL IN DE GELOOFSAKT 297, aan-.

drijven, in beweging brengen. Ali-

quid dicitur movere dupliciter. Uno modo
sicut finis movet agentem; et tale

movens aliquando distans est ab

agente quern movet; alio modo sicut

movet id quod est principium motus,

S. THOMAS, COM. IN VII PHYSIC.
lect. 3, n° i, lets drijft op twee

manieren aan; vooreerst spools bet eind-

doel den bewerker in beweging brengl;

ook blijft een dergelijke aandrijver vaak

van den bewerker dien hij in beweging

brengt verwijderd; verder nog %ooals

wat beginsel van beweging is aandrijft.— In omni eo quod movetur attenditur

aliqua compositio, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 9, A. I, C, Bij alleS

wat wordt aangedreven valt er eenige

samenstelling waar te nemen. — Omne
quod movetur quantum ad aliquid manet

et quantum ad aliquid transit, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. O, A. I, C,
A.I wat bewogen wordt blijft in een

qyker op^icht en gaat in een ander op-

^ichf voorbij. — Omne qitod movetur

in quantum huiusmodi possibile est esse

et non esse, vel simpliciter vel secun-

dum quid, s. THOMAS, com. in boethii
de trinit. q. 5, a. i, c, Alles wat
bewogen wordt kan als ^podanig oj\onder

meer of in een bepaald op^icht ^ijn en

ook niet %ijn. — Omne quod movetur,

motu sua aliquid adquirit et perlingit

ad illud ad quod prius non pertingebat,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 9,

a. i, c, Alles wat een beweging onder-

gaat (wint) door die beweging lets aan

wat bet vroeger niet be^at, theol.
SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO I,

182. — Omne ... quod movetur oportet

ab alio moveri, s. thomas, sum. theol.
1, q. 2, a. 3, c, Alles wat bewogen

wordt moet door lets anders bewogen

warden, theol. sum. v. d. H. tho-
mas v. aquino 1, 51. — Cum aliquid

movet seipsum, non excluditur, quin

ab alio moveatur, ex quo babet hoc ipsum
quod seipsum movet, s. thomas, qu.

DISP. DE MALO Q. 3, A. 2, AD 4,

Wanneer lets %ich %tff aandrijft is

daarom nog niet uitgesloten dal bet %elf

door lets anders wordt aangedreven

waaraan bet te danken heeft dat bet

%icb %elf aandrijft. — Aliquid potest

esse ab alio malum, quod tamen seipsum

movet : et ita est de mente humana, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

Q. 24, A. i, AD 5, lets kan door iets

anders bewogen worden en niettemin

v>ich %elf in beweging brengen; dit nu
is bet geval poor den menscbelijken geest.— Cum aliquid movet alterum, non ex

hoc ipso quod est movens, ponitur quod

est primum movens; unde non excludi-

tur, quin ab altera moveatur, et ab

altero habeat similiter hoc ipsum quod

movet, S. THOMAS, QU. DISP. DF. MALO
q. 3, a. 2, ad 4, Wanneer iets iets

anders aandrijft, volgt nog niet dat bet

daarom de eerste aandrijver is, daardoor

wordt dus niet uitgesloten dat bet door

iets anders %ou worden aangedreven en

dat bet dank %ij het laatste %elf ook
•%ou aandrijven. — In genere eorum quae

moventur, est primum principium quod
movet seipsum, s. thomas, com. in

ffiiilta — *97 — mutare

viii physic, lect. 13, n° 3, Onder
de we^ens die worden aangedreven is

dat wezen dat %ich yelf aandrijft eerste

beginsel. — (Modi) quibus aliquid mo-
vetur (localiter) ab altero ... sunt qua-

tuor, scilicet pulsio, tractio, vectio et

vertigo, s. .thomas, com. in vii

physic, lect. 3, n° 4, De wij^en

volgens ivelke iets kan ruimtelijk door

iets anders worden aangedreven ^ijn vier,

stooling namelijk, trekking, vervoering

en draaiing.— Movere instrumenta-
liter, Werktuigelijketwijze aan-
drijven. Movere localiter, Plaatse-

lijk voortbewegen. Movere natu-
raliter, Op natuurlijke wijze aan-
drijven. Movere per accidens,
Gevallijkerwijze aandrijven. Move-
re per modum agentis, Als be-
werkende oorzaak aandrijven. Mo-
vere per modum finis, Als doel-
oorzaak aandrijven. Movere per se,

Uit eigen kracht aandrijven.

MULTA : Boete.

MULTIFORMIS : Veelvormig.
Multiforme sequitur ad uniforme, Het
veelvormige volgt op bet eenvormige.

MULTILOCATIO : Veelvoudige
aanwezigheid, veelvoudige tegen-
woordigheid.

MULTILOQUIUM : Praatzucht.

MULTIPLICITAS : Veelheid, veel-
voudigheid, meervoudigheid.

MULTIPRAESENTIA : Veelvou-
dige tegenwoordigheid, veelvou-

dige aanwezigheid.

MULTITUDO : Veelheid. Multitu-

do ex unitatibus constituitur, Veelheid

bestaat uit eenheden. — Multitudo
determinata, Bepaalde veelheid.

Multitudo extrinseca, Uitcrlijke

veelheid. Multitudo formalis, Vor-
melijke veelheid. Multitudo infi-

nita, Oncindige veelheid. Impossibile

est ... esse multitudinem infinitum in

actu etiam per accidens, s. thomas,
sum. theol. 1, q. 7, a. 4, c, Het
gaat niet aan dat er, ook maar bij toe-

val, een metterdaad oneindige veelheid

%pu s>ijn. — Multitudo intrinseca,

Innerlijke veelheid. Multitudo ma-
terialis, Stoffelijke veelheid. Mul-
titudo numeralis, Getallijke veel-

heid. Multitudo transcendentalis,
Zijnsveclheid.

MUNDITIA : Reinheid. Munditia
conscientiae, Gewetensreinheid.
Munditia cordis, Reinheid van
harte. Munditia corporalis, Licha-
melijke reinheid, zindelijkheid.

MUNDITIES : Reinheid.
MUNDUS : Wereld. Tempus con-

tinetur a mundo sicut effectt/s a causa,

S. THOMAS, COM. IN II DE CAELO
ET MUNDO, LECT. I, N° 2, De tijd

wordt, %poals bet uitiverksel door %ijn

oorzaak, door de wereld omvat. —
Mundus corporeus, Lichamelijke
wereld. Mundus incorporeus, On-
lichamelijke wereld. Mundus in-
ferior, Lagere wereld. Mundus
intellegibilis, Verstandelijk ken-
bare wereld. Mundus physicus,
Physische wereld. Mundus sensi-
bilis, Zintuigelijk waarneembare
wereld, janssens, god als schep-
per 28. Mundus supersensibilis,
Bovenzintuigelijke wereld.
MUNUS : Ambt, taak. Munus ca-
pitis, Taak van het hoofd. Munus
cordis, Taak van het hart (kerk-
leer).

MUSICA : Muziek. Masted continetur

sub arithmetica, s. thomas, com. in
BOETHII DE TRINIT. Q. 5, A. I, AD 5,
De muziek hoort bij de rekenkunde
thuis.

MUTABILIS : Veranderlijk.

MUTABILITAS : Veranderlijk-
heid. Mutabilitas physica, Phy-
sische veranderlijkheid. Mutabili-
tas physica accidentalis, Geval-
lijke physische veranderlijkheid.
Mutabilitas physica substantial,
Zelfstandige physische veranderlijk-
heid.

MUTARE : Veranderen, wijzigen.
Omne quod mutatur, mutatur vel se-

cundum substantiam, vel secundum quan-
titatem, vel secundum qualitatem, vel
secundum locum, s. thomas, comm.
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IN III PHYSIC. LECT. I,N° 7, Elk IVe^etl

dat verandert, verandert ofwel wat \ijn

yelfstandigheid, ofwel wat %ijn hoegroot-

heid, ofwel wat ?>ijn hoedanigheid, ofwel

wat %ijn plaats betreft. — Omne ...

quod quocumque modo mutatur est aliquo

modo in potentia, s. thomas, sum.

theol. 1, q. 9, a. 1, c, Alles wat

hoe 00k verandering ondergaat is eenigs-

'ns in

MUTATIO : Verandering. Mutatio
accidentalis, Gevallijke verande-

ring, gcvallij kheidsverandering.

Mutatio continua, Aanhoudende
verandering. Mutatio de non-sub-

iecto in subiectum, Verandering

van niet zijn tot aanzijn. Mutatio

de subiecto in non-subicctum,
Verandering van aanzijn tot niet

zijn. Mutatio de subiecto in sub-

iectum, Verandering van zoo zijn

tot anders zijn. Mutatio cxtrinseca,

Uiterlijke verandering. Mutatio
formalis, Vormelijke verandering.

Mutatio instantanea, Ondeelbare

verandering. Mutatio intrinseca,

Innerlijke verandering. Mutatio

localis, Plaatsclijke verandering.

Mutatio materialis, Stoffelijke ver-

andering. Mutatio metaphysica,
Metaphysische verandering. Muta-
tio naturalis, Natuurlijke verande-

ring. Mutatio physica, Physische

verandering. Mutatio substantialis,

Zclfstandigheidsverandering, bey-

sens, NATCURPHILOSOPHIF. 64, zelf-

standige verandering. Mutatio
successiva, Deelbare verandering.

Mutatio violenta, Gewelddadige
verandering.

MUTILATIO : Verminking.
MUTUARI : Ontleenen, borgen.

MUTUATIO : Ontleening, borging.

MUTUS : Niet straffen (vreemde

zonde) potters v, 73 (moraaltheo-
logie).

MUTUUM : Verbruikleening, 't

NIEUW WOORDEN-BOEK DF.R REGTEN ',

DOSFEL 290; SALSMANS, RECHT.

PLIGHT. 222; POTTERS IV, 239,

verbruikleen, hollandsche juris-

ten-vereeniging 71, verbruikleen-

contract, potters iv, 239.

MYSTERIUM : Mysterie, geheim.

MYSTICA : Mystiek.

MYSTICUS : Mystiek.

N
NATIO : Natie.

NATIONALITAS : Nationaliteit.

NATIVITAS : Geboorte. Sicut ter-

mino attribuitur nativitas naturae, S.

THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 35,

a. i, c:., Geboorte wordt aan de natuur

als aan hoar eindpunt toegescbreven. —
Nativitas aeterna, Eeuwige geboor-

te. Nativitas miraculosa, Wondere
geboorte. Nativitas temporalis,

Geboorte in den tijd.

NATURA : Natuur, aard, appel-

MANS ioo, geaardheid, beysens,

theodicee 83. Ex nalura, Uit

naluurdwang, potters i, 241. —
Ex natura rei, Uit de natuur der %aak,

meyer 336. — Ex natura sua. Van
nature, uiteraard, pottf.rs v, 103. —
Secundum naturam, Overeenkomstig

^ijn natuur, binnen het bereik van jijn

natuur. — Omne quod in rebus invenitur,

natura quaedam dicitur, s. THOMAS,

QU. DISP. DE VERITATE Q. 22, A. 5, C.,

Al wat bij de dingen voorkomt wordt

natuur genoemd. — Natura est unam-

quamque rem informans specifica diffe-

rentia, boethius, de duabus naturis

c. 1 , Natuur is al wat met een soortelijk

verscbil iets benormt. — In significatione

naturae includitur solum idquod est de ra-

tione specie!, s. thomas, ii Qu. quod-
lib., a. 4, c., Natuur sluit alleen in wat

tot de soorl behoort. — Natura dicitur

constituere suppositum etiam in com-

positis ex materia et forma, non quia

natura sit una res et suppositum alia

res ; sed quia secundum modum signi-

ficandi natura significatur ut pars, ...
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suppositum vera ut toturn; natura signi-

ficatur ut constituens, et suppositum

ut constitutum, s. thomas, ii qu.

quodlib. a. 4, sed gontra, Men
%egt dat de natuur 00k bij we\ens die

uit stof en vorm bestaan den drager

uitmaakt; niet dat natuur en drager

twee verscbillende dingen yijn, maar

daar de natuur beteekend wordt als

een deel, de drager als het geheel, v>po

wordt de natuur als samenstellend,

de drager als samengesteld bedoeld. —
Licet ipsum esse non sit de ratione

suppositi, quia tamen pertinet ad

suppositum, el non est de ratione

naturae, manifeslum est quod sup-

positum et natura non sunt omnino

idem in quibuscumque res non est snum

esse, S. THOMAS, XI QU. QUODLIB.

A. 4, ad 2, Hoewel het aanzijn %elf

niet deel uitmaakt van het begrip « dra-

ger n, toch ligt het voor de hand dat,

daar het tot den drager behoort en geen

deel uitmaakt van bet begrip «natuur»,

bij alle we-^ens die niet bun %ijn ^elf

%ijn drager en natuur niet heelemaat

het^elfde qj/n.— Semper id quod specta,

ad naturam, est principium in quolibet

Steeds is bij elk we^en wat de natuur

betreft beginsel. — Natura ....estprin-

cipium motus et quietis in eo in quo est,

S. THOMAS, COM. IN I PHYSTC. LECT. I,

n° 3, De natuur is bij bet we^en waar

!%e voorkomt beginsel van beweging en

rust. — Ista ... natura cui advent't

intentio universalitatis ... habef duplex

esse : unum quidem materiale, secundum

quod est in materia naturali, aliud

autem immateriale, secundum quod est

in intellectu, s. thomas, com. in ii

de anima lect. 12, Die natuur

waaraan de algemeenheidsbetrekking toe-

komt heeft een tweevoudig aanzijn : een

stoffelijk aanzijn namelijk in ^oover

%e in de natuurlijke stof bestaat en,

in ^pover ?e in het verstand thuisboort,

een onstoffelijk aanzijn. — Quaedam
dic(u)ntur fieri supra naturam, quaedam

contra naturam, quaedam praeter na-

turam. Supra naturam quidem in quan-

tum ilium effectum quern Deus facit.

natura nulla modo potest contra na-

turam esse dicitur, quando in natura

remanet contraria dispositio ad effectum

quern Deus facit .... praeter naturam
autem dicitur Deus facere, quando pro-

ducit effectum quern natura producere

potest, illo tamen modo quo natura pro-
ducere non potest, s. thomas, qu.

DISP. DE POTENTIA Q. 6, A. 2, AD 3,

Sommige dingen gebeuren, ^ooals ge^egd

wordt, boven de natuur uit, andere tegen

de natuur in, weer andere buiten de

natuur om. Boven de natuur uit, in ^pa-

ver de natuur het uitwerksel dat God
bewerkt, niet kan teweegbrengen ... Tegen

de natuur beet iets wanneer de gesteltenis

van de natuur blijft indruischen tegen

het uitwerksel dat God bewerkt ... Bui-

ten de natuur om eindelijk brengt God
iets tewecg, wanneer 00k de natuur be-

wust uitwerksel kan bewerken, hoewel

God het op een manier bewerkt n/aartoe

de natuur niet bestand is. — Natura
uniuscuiusque rei ... ex eius operatione

ostendilur, s. thomas, sum. thf.ol.

ij Q- 76, A. 1, c, De natuur van elk

weyen blijkt uit yijn werking. — In

omni nalura, quae est qtiandoque in po-

tentia et quandoque in actu, oportet

ponere aliquid, quod est, sicut materia,

in unoquoque genere, quod scilicet est

in potentia ad omnia quae sunt illius

generis. Et aliud, quod est sicut causa

agens et factivum, quod ita se habet

in faciendo omnia, sicut ars ad mate-

riam, s. thomas, com. in hi de
anima lect. io, In elke natuur die

nu eens in aanleg en dan weer metterdaad

is, moet er iets sjjn dat als de stof is

bij elk geslacht, dat namelijk tot alles

in een bepaald geslacht in aanleg is;

en iets 00k dat als bewerkende oor^aak
optreedt, dat %icb namelijk bij het be-

werken van de dingen verhoudt als de

kunst tot de stof. — Ratio eius quod

fit secundum naturam, resolvitur in

subiectum etformam, s. thomas, com.
IN I PHYSIC. LECT. 1 3, N° 2, Het
we^ensbegrip van iets dat overeenkom-
stig de natuur tot stand komt komt op
subjekt en vorm neer. — Nalura quae
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prima subicitur mutationi, id est materia

prima, non potest sciri per seipsam,
cum omne quod cognoscilur, cognoscatur

per suamformam; materia autem prima
consideratur subiecta omni format, s.

THOMAS, COM. IN I PHYSIC. LECT. 1 3,
K 9, De natuur die eerst subjekt is

van verandering, dit is de eerste stof,

kan niet uit t^ich %elf gekend warden,
alles immers wordt naar ^jjn vorm ge-

kend; de eerste stof daarentegen wordt
steeds bescbouwd als aan alle vormen
onderworpen.— In signification naturae

includitur solum id quod est de ratione

speciei, suppositum autem non solum
habet haec quae ad rationem speciei

pertinent, sea etiam alia quae ei acci-

dunt; et ideo suppositum signatur per
totum, natura autem, sive quidditas, ut

pars formalis, s. thomas, ii qu.
quodlib. A. 4, c, Natuur sluit alleen

in wat tot den soortelijken aard behoort;

nu komt den drager niet alleen toe wat
tot de soortelijkbeid behoort, maar ook
wat daar nog bij komt en %po wordt de

drager als geheel, de natuur integendeel

of de watheid als vormelijk deel bedoeld.— Natura hominis absolute considerata

abstrabit a quolibet esse, ita quod non

fiat praecisio alicuius eorum; et baec

natura sic considerata est quae prae-
dicatur de omnibus individuis, s. tho-
mas, DE ENTE ET ESSENTIA C. 4,
De natuur van den mensch veronaebt-

%aamt, wanneer %e op volstrekte wij^e

bescbouwd wordt, elk aan^ijn; dit laatste

wordt this niet eens verwijderd en de

aldus beschouwde natuur wordt aan alle

enkelingen toegekend. — Falsum ... est

dicere quod natura hominis, in quantum
buiusmodi habeat esse in hoc singulari,

S. THOMAS, DE ENTE ET ESSENTIA
c. 4, Het is onjuist te %eggen dat de

natuur van een mensch als ^podanig in

een afepnderlijk we^en aan^ijn beeft. —
Natura intendit esse et perfectionem

rei, s. thomas, sum. c. gent, hi, 107,
De natuur beeft en het %ijn en de vol-

maaktheid van de dingen op het oog. —
Intentio naturae non terminatur ad pro-

ductionem formae generis, sed solum

formae speciei, s. thomas, qu. disp.

de veritate q. 3, a. 8, c, De natuur

is het er niet om te doen den vorm van
het geslacht, maar alleen den soortelijken

vorm voort te brengen. — Intentio ...

naturae est principaliter ad speciem

conservandam, s. thomas, qu. disp.

de veritate q. 3, a. 8, c, De natuur

heeft vooral het behoud van de soort op
het oog. — Natura intendit generare

hominem, non hunc hominem, nisi in

quantum homo non potest esse, nisi sit

hie homo, De natuur beoogt een mensch
voort te brengen, niet dien of genen
mensch, behalve in %oovcr het niet aan-

gaal mensch te %ijn ponder ook een be-

paald mensch te %ijn. — Non ... inten-

dit natura solum generationem prolis,

sed traductionem et promotionem usque

ad perfectum statum hominis, s. tho-
mas, sum. theol. suppl. q. 41, a. 1,

C, De natuur is het niet alleen er om
te doen kroost voort te brengen, maar
ook het tot den vollen wasdom van een

mensch op te kweeken. — Natura deter-

minatis mediis procedit ad suos effectus,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 71,
A. unic, ad i, De natuur gebruikt bij

het teweegbrengen van haar uitwerkselen

bepaalde middelen. — Natura semper
facit melius quod potest, De natuur

bewerkt immer het beste wat %e vermag,— Natura nihil temere facit, De natuur

gaat nooit vermetel te werk. — Natura
determinata est ad unum, s. thomas,
sum. theol. i, Q. 41, a. 2, c, De
natuur is tot het eene bepaald, theol.
SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO II,

321. — Natura non facit per duo

instrumenta, quodpotestfacereper unum,
S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill, 70,

De natuur doet nooit met behulp van
twee werktuigen wat %e met een werk-

tuig kan bewerken. — Natura uno ad
plura utitur, De natuur gebruikt een-

%elfde middel tot verschillende doelein-

den. — Natura nihil neque imperfec-
tum neque frustra facit, aristoteles, i

politic, c 8; 1256, b, 20, De natuur
laat niets onafgewerkt en doet niets

vruchteloos. — Opus naturae es(t) opus
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intellegcntiae, s. thomas, comm. in !

.Ill sentent. d. 33, Q. 2, a. 5, c, I

Het werk van de natuur is verstands- I

werk. — Nulla natura potest supra

seipsam, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 109, a. 3, arg. 2, De natuur

vet-mag niets boven haar krachten. —
Natura deleclatur paucissimis, De na-

tuur heeft aan de minste dingen genoe-

gen. — Natura incipit ab imperfectio-

ribus, De natuur vangt met het minder

volmaakte aan. — Natura ... neque

deficit in necessariis, neque abundat in

superfiuis, s. thomas, qu. disp. de
potentia q. 3, a. 7, arg. i, De natuur

blijft bij het nood\akelijke nooit in

gebreke en bedrijft nooit overdaad. —
Natura longe superat artem, De natuur

overtreft ten ^eerste de kunst.— Natura
est entis amans, De natuur heeft het

we^en lief. — Tendere in nihilum non

est proprie motus naturae, qui semper
- est in bonum, sed est ipsius defectus,

S. THOMAS, QU. DISP. DE POTENTIA

q. 5, a. i, ad 16, Naar het niet te

streven is eigenlijk niet de beweging van

de natuur; de%e toch is het immer om
bet goede te doen; bet is integendeel een

in gebreke blijven. — Natura abhorret a
vacuo, De natuur verafschuwt ijlte. —
Quod natura dedit tollere nemo potest,

Wat de natuur schonk roeit niemand
uit. — Natura ... et voluntas hoc modo
ordinata sunt, ut ipsa voluntas quae-

dam natura sit, s. thomas, qu. disp.

de veritate q. 22, a. 5, c, Natuur
en wil sjjn %oo geordend dat ook de wil

een %ekere natuur is. — Stent ... est

ordo naturae ad voluntatem, ita se habet

ordo eorum, quae naturaliter vult volun-

tas, ad ea, respectu quorum a se ipsa

determinatur, non ex natura, S. tho-
mas, qu. disp. de veritate q. 22,

a. 5, c, In de^elfde verhouding als de

natuur tot den wil staan de dingen die

door den wil natuurlijkerwijye gewild

worden tot die dingen waarop de wil

v(ich %elf, niet de natuur hem doet aan-

sturen. — Natura absoluta, Vol-
strekt beschouwde natuur. Natura
accidentalis, Gevallijke natuur.

Natura angelica, Engellijke na-

tuur. Natura anorganica, Onbe-
werktuigde natuur. Natura cae-
lestis, Hcmelsche natuur. Natura
communis, Gemcenschappelijke
natuur. Natura completa, Volle-
dige natuur. Natura corporalis,
Lichamelijke natuur. Ouantuncumque
natura aliqua corporalis vel spiritualis

ponatur perfecta, non potest in suum
actum procedere, nisi moveatur a Deo,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 109,
A. i, c, Hoe volmaakt een stoffelijke of
geestelijke natuur ook genomen wordt,

kan sjj niet overgaan lot de daad tens(ij

door God bewogen wordt, theol.
SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO XI,

56. — Natura corrupta, Verdorven
natuur. Natura corruptibilis, Ver-
gankelijke natuur. Natura creata,

Geschapen natuur. Hoc... est cuiuslibet

naturae creatae, ut a Deo sit ordinata in

bonum naturaliter appetens illud, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE Q.

22. a. 5, c, Elke geschapen natuur

is het eigen, door God op het goede

gericht te worden en ait van aard
uit te betrachten. — Natura divina,
Goddelijke natuur. Natura glorifi-

cata, Verheerlijkte natuur. Natura
humana, Menschelijke natuur.

Natura increata, Ongeschapen
natuur. Natura individualis, Ver-
eenlingde natuur. Natura in-
ferior, Lagere natuur. Quod est

proprium superioris naturae, non potest

consequi natura inferior, nisi per actio-

nem superioris naturae, cuius est pro-
prium, Wat een boogere natuur eigen is

kan een lagere natuur alleen door toedoen

van bewuste boogere natuur waaraan
het eigen is, bereiken. — Inferior natura
attingit in sui supremo ad aliquid, quod
est proprium superioris naturae, im-
perfecte illud participans, s. thomas,
QU. DISP. DE VERITATE Q. 16, A. I.

C, Een lagere natuur bereikt op haar
hoogtepunt iets wat aan een boogere

natuur toekomt en heeft er op onvol-

maakte wij^e deel aan. — Natura in-
formis, Vormlooze natuur. Natura



natura — 202 — necessarius

insensibilis, Onzintuigelijke na-

tuur. Natura integra, Crave natuur.

Natura intellecta, Verstandelijk
gekende natuur. Ouamvis haec natura

intellecta habeat rationem universalis

secundum quod comparatur ad res.

quae stmt extra animam, quia est una
similitudo omnium, tamen secundum
quod babet esse in hoc intellecta vel in ilk,

est species quaedam intellecta particu-

lars, S. THOMAS, DE ENTE ET ESSEN-
TIA c. 4, Hoewel de door het vers/and

gekende natuur tegenover de dingen buiten

de v(iel een algemeenheidsverhouding in-

neemt, — %e is namelijk. het ee'ne beeld

van alle dingen, — nocbtans is %t, in

Zpover %e in dil of geen verstand wordt
opgevat, een afyonderlijk verstandelijk

kenbeeld. — Natura intellegibilis,

Verstandelijke natuur. Natura irra-

tionalis, Redelooze natuur. Tota
irrationalis natura comparatur ad Deum
sicut instrumenlum ad agens principale,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I,

A. 2, c, De beele redelooze natuur staat

tot God in de^elfde verhouding als een

werktuig tot den hoofdbewerker. — Na-
tura lapsa, Gevallen natuur. Natu-
ra materialis, Stoflelijke natuur.

Natura naturans, God als schcpper
van de natuur. Natura naturata,
Geschapen natuur. Natura particu-
laris, Bizondcre natuur. Natura
prima, Eerste natuur. Natura pro-
pria, Eigen natuur. Natura pura,
Naakte natuur, loutere natuur. Na-
tura rationabilis, Redelijke natuur.

Natura rationalis, Redelijke natuur.

Soli rationali naturae competit volunta-

tium secundum rationem perfectam, sed

secundum rationem imperfectam corn-

petit etiam brutis, s. thomas, sum.
theol. 1-11, Q. 6,- a. 2, c, Alleen
aan de redelijke natuur komt bet willijke

naar %i/n voile beteekenis toe; op onvol-

maakte wij^c komt bet echter 00k aan re-

delooze we^ens toe.—Natura redemp-
ta, Vrijgekochte natuur. Natura
sensibilis, Zintuigelijke natuur.

Natura simplex, Enkelvoudige na-

tuur. Natura specifica, Gesoort-

schikte natuur, janssens, het
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soortelijke natuur. Natura spiri-

tualis, Geestelijke natuur. Natura
subsistens, Op zich zelf staande
natuur. Natura substantialis,

Zelfstandige natuur. Natura sum-
ma, Opperste natuur. Natura su-
perior, Hoogere natuur. Superioris

naturae gradum inferior appetere non
potest, Een lagere natuur kan niet naar

de plaafs van een hoogere natuur verlan-

gen. — Natura tanquam de mul-
tis praedicabilis, Van velen zeg-
bare natuur. Natura tanquam in
multis, Bij velen voorkomende
natuur. Natura terrestris, Aard-
sche natuur. Natura universalis,
Algemeene natuur. Natura vitiata,

Bevlckte natuur, potters ii, 17,
verdorven natuur. Natura vulne-
rata, Gewonde natuur.

NATURALE : Natuurding. Natu-
ralia ... sunt quorum principium est

natura, s. Thomas, com. in i physic,
lect. 1, n° 3, Nattiurdingen %ijn die

we%ens waarvan de natuur beginsel is.— Omnia etiam naturalia comparantur
ad intellectum divinum, sicut artificiata

ad artem, s. thomas, com. in i peri-

hermen. lect. 3, n° 8, Alle wesyms,

00k de natuurdingen, verhouden sjch tot

het goddelijk verstand als het kunst-
werk tot de knnst. — Finis rerum na-
turalium est natura ipsarum, S. tho-
mas, comm. in I politic, lect. I,

Doel van de natuurdingen is hunne na-

tuur zelf.

NATURALIS : 1. Natuurlijk. —
2. Natuurkundig.
NATURALITAS : Natuurlijkheid.
NATURALITER : Uiteraard, na-
tuurlijkerwijs.

NECESSARIE : Noodzakelijker-
wijze.

NECESSARIO : Noodzakelijker-
wijze.

NECESSARIUS : Noodzakelijk:
Omne ... necessarium, in quantum
huiusmodi est immobile, s. thomas,
com. in boethii de trinit. q. 5,
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A. 1, C, A.I wat noodzakelijk is is

als ^podanig onveranderlijk. — Neces-
sarius absolute, Volstrekt noodza-

kelijk. Necessarius ex condicione

agentis, Om de gestcltenis van den

bewerker noodzakelijk.Necessarius

ex condicione finis, Om den aard

van het doel noodzakelijk. Neces-
sarius ex necessitate coactionis,

Om reden van geweld noodzakelijk.

Necessarius ex suppositione,

Voorwaardelijk noodzakelijk. Ne-
cessarius hypothetice, Voorwaar-
delijk noodzakelijk. Necessarius
moraliter, Zedelijk noodzakelijk.

Necessarius per aliud, Op grond
van iets anders noodzakelijk. Ne-
cessarius per se, Uit zich zelf nood-
zakelijk. Necessarius physice, Na-
tuurnoodzakelijk. Necessarius sim-
pliciter, Onvoorwaardclijk noodza-

kelijk.

NECESSITARE : Noodzaken.
NECESSITAS : 1. Noodzakclijk-

heid. Necessitas a posteriori,

Noodzakelijkheid uit de feiten. Ne-
cessitas a priori, Noodzakelijk-

heid uit de beginsclen. Necessitas
absoluta, Volstrekte noodzakelijk-

heid, onvoorwaardelijke noodzake-

lijkheid, potters rv, 7. Necessitas

activa, Bcdrijvende noodzakelijk-

heid. Necessitas antecedens, Voor-
afgaande noodzakelijkheid. Neces-
sitas coactionis, Dwangnoodzake-
lijkheid. Necessitas condicionalis,

Voorwaardelijke noodzakelijkheid,

JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER 63.

Necessitas consequens, Nako-

mende noodzakelijkheid. Necessi-

tas consequentiae, Noodzakelijk-

heid vangevolglijkheid (denkleer).

Necessitas consequentis, Noodza-
kelijkheid van 't gevolg (denkleer).

Necessitas convenientiae, Nood-
zakelijkheid van welvoegelijkheid.

Necessitas essentialis, Wezenlijke

noodzakelijkheid. Necessitas ex
obligatione praecepti, Noodzake-
lijkheid des gebods. Necessitas

ex suppositione, Voorwaardelijke

noodzakelijkheid. Necessitas exer-

citii, Genoodzaaktheid te handelen.
Necessitas externa, Uiterlijke nood-
zakelijkheid, Necessitas extrinseca,

Uiterlijke noodzakelijkheid. Neces-
sitas finis, Doelnoodzakelijkheid.
Necessitas formae, Vormnoodza-
kelij kheid. Necessitas hypothetica,
Voorwaardelijke noodzakelijkheid

.

Necessitas interna, Inncrlijke

noodzakelijkheid. Necessitas in-

trinseca, Innerlijke noodzakelijk-

heid, natuurnoodzakelij kheid, bey-

sens, theodicee 115. Necessitas

liberae voluntatis, Vrij gewilde

noodzakelijkheid. Necessitas logi-

ca, Redekundtge noodzakelijkheid.

Necessitas materiae, Stoflelijke

noodzakelijkheid. Necessitas me-
dii, Noodzakelijkheid des middels,

potters 1, 19. Ex necessitate medii,

Uit noodzakelijkheid des middels, pot-

ters iv, 304. — Necessitas medii
ad iustificationem, Noodzakelijk-

heid des middels tot de rechtvaar-

digmaking. Necessitas medii ad
salutem, Noodzakelijkheid des mid-
dels tot de zaliging. Necessitas
metaphysica, Metaphysische
noodzakelijkheid. Necessitas rao-

ralis, Zedelijke noodzakelijkheid,

potters 1, 29; iv, 7. Necessitas
moralis categorica, Onvoorwaar-
delijke zedelijke noodzakelijkheid.

Necessitas moralis condicionalis,
Voorwaardelijke zedelijke noodza-
kelijkheid. Necessitas moralis im-
perativa, Gebiedende zedelijke

noodzakelijkheid. Necessitas na-
turae, Natuurnoodzakelijkheid. Ne-
cessitas naturalis, Natuurnoodza-
kelijkheid. Necessitas ordinis, Ge-
richtheidsnoodzakelijkheid. Neces-
sitas passiva, Lijdende noodzake-
lijkheid. Necessitas physica, Phy-
sischc noodzakelijkheid. Necessitas
praecepti, Noodzakelijkheid des

gebods, potters 1, 14. Necessitas
principii, Beginselnoodzakelijk-

heid. Necessitas quoad exerci-

tium, Genoodzaaktheid te hande-
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len. Necessitas quoad specifica-

tionem, Aangewezenheid op een
bepaalde handeling, genoodzaakt-
heid in een bepaalden zin te hande-
len. Necessitas scientiae, Kennis-
noodzakelijkheid. Necessitas spe-
cificationis, Gcnoodzaaktheid in
een bepaalden zin te handelen. Ne-
cessitas supernaturalis, Bovenna-
tuurlijke noodzakelijkheid. Neces-
sitas suppositionis, Voorwaarde-
lijke noodzakelijkheid. Necessitas
violentiae, D wangnoodzakelijk-
heid. Necessitas voluntatis, Wils-
noodzakelijkheid. Necessitas voti,

Geloftenoodzakelijkheid. — 2. Be-
hoeftigheid, nood. Necessitas ab-
soluta, Volstrekte behoeftigheid.

Necessitas communis, Gewone
nood, potters v, 205. Necessitas
condicionata, Betrekkelijke behoef-
tigheid. Necessitas corporalis, Li-
chamelijke behoeftigheid. Neces-
sitas extrema, Uiterste nood, pot-
ters v, 203. Necessitas gravis,
Groote of zware nood, potters v,

204. Necessitas quasi exttema,
Zoo goed als uiterste nood. Neces-
sitas simpliciter gravis, Onvoor-
waardelijk zware nood. Necessitas
specialis, Ongewone nood. Neces-
sitas spirituals, Geestelijke behoef-
tigheid. Necessitas temporalis,
Stoftelijke behoeftigheid.
NECROMANTIA : Doodenwiche-
larij.

NEGARE : Ontkennen. Qitidquid

negattir de aliquo universaliter accepto,

negatur de omnibus de quibus Mud alte-

rum affirmatur, AI wat omtrent iets

in algemeenen s(in ontkend wordt wordt
00k ontkend aangaande alles waarom-
trent dat andere wordt bevesti^d.

NEGATIO : Ontkenning. ''Negatio

est enuntiatio alicuius ab aliquo, Ontken-
ning is de verwoording waar iets van iets

anders verwijderd wordt. — Oportet ...

quod negatio removeat modum quopraedi-

catum dicitur de subiecto, s. thomas,
COM. IN I PF.RIHERM. LECT. IO, N° 1 8,

Het kan niet anders ofontkenning moetde

wij^e waarop het ge^egde aan het subjekt

wordt toegekend, van de hand wij^en. —
Negatio ... vel privatio non potest esse

primum quod intellect!! concipitur, cum
semper quod negatur vel privatur, sit de

intellectu negation!s vel privationis, s.

THOMAS, QU. DISP. DE POTENTIA
Q. 9, a. 7, ad 6, Ontkenning en ontsten-

tenis kunnen niet het eerste %ijn dat door

het verstand wordt opgevat; steeds

immers wordt dat wat ontkend of ver-

wijderd wordt bij het begrijpen van ont-

kenning en ontstentenis ingesloten. —
Negatio reducitur adgenus affirmationis,

Ontkenning gaat op het geslacht der

bevestiging terug. — Negatio ... quae

est consequens omne ens absolute, est

indivisio; et banc exprimit hoc notnen

tinum, S. THOMAS, QU. DISP. DE
veritate q. i, a. i, c, De ontkenning

die op elk volstrekt yijnde volgt is on-

verdeeldheid; de^e nu wordt met het

woord 1 Un » te kennen gegeven. —
Negationes eorum quae ad substantiam

habitudinem habent, vel etiam ipsius

substantiae esse dicuntur, s. thomas,
com. in rv metaphys. lect. 1, Ont-
kenning zeldt wat verband houdt met de

•Zelfstanaigheid of 00k de zelfstandig-

heid %elf.— Negatio absoluta, Vol-
strekte ontkenning. Negatio falsa,

Valsche ontkenning. Negatio pri-
vativa, Beroovende ontkenning.
Negatio pura, Loutere ontkenning.
Negatio rationis tantum, Louter
begrippclijke ontkenning. Negatio
realis, Zaaklijke ontkenning. Ne-
gatio secundum quid, Beperkte

ontkenning. Negatio simplex, En-
kelvoudige ontkenning.
NEGATIVA : Ontkennende voizin.

Particulars ... affirmativa et particu-

laris negativa non habent proprie lo-

quendo oppositionem, quia oppositio

attenditur circa idem subiectum, s. tho-
mas, COM. IN I PERIHERM. LECT. II,

n° 2, Een bi^pndere bevestiging en een

bi^pndere ontkenning maken eigenlijk

nog geen tegenstelling uit; tegenstel-

ling is het immers om een^elfde subjekt

te doen.
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NEGATIVE : Ontkennenderwijze,

in ontkennenden vorm, quaad-
vliet n, 119.

NEGATIVUS : Ontkennend.
NEGLECTIO : Vcronachtzaming,
verwaarloozing, quaadvliet i, 86.

NEGLIGENTLY : Achteloosheid,

quaadvliet ii, nalatigheid, on-

achtzaamheid. Negligentia appara-

tus, Slordigheid.

NEGOTIATIO : Handel, koophan-
del, koopmanschap.

NEGOTIUM : Handel, handelszaak.

Negotiorum gestio, Zaakwaarne-
ming buiten last, salsmans, recht.
plicht. 157. Negotiorum gestor,

Zaakwaarnemer buiten last.

NEMESIS : Leedvermaak.

NEMESITICUS : Zich in anderer

leed vermakend.

NEOPHYTUS : Nieuwbekeerde.

NESCIENTIA : Onkundigheid,
JANSSENS, HET MENSCIIGEWORDEN
woord 274, onkunde.

NESCIRE : Niet wetcn.

NEXUS : Verband, beysens, na-
tuurphilosophie 257, samcnhang.

Nexus causalis, Oorzakelijk ver-

band, oorzakelijke samenhang. Ne-
xus logicus, Redeverband. Nexus
necessarius, Noodzakelijk ver-

band.

NIHIL : Niets. Idem ... est nihil quod

nullum ens, s. thomas. sum. theol.

1, q. 45, a. 1, c, Niets is het-^elfde

als on^ijnde. — Cum dicitur aliquid

ex nihilo fieri, haec praepositio « ex »

non designat causam materialem sed

ordinem tantum, s. THOMAS, sum.

theol. 1, q. 45, A. 1, ad 3, Wanneer

ge^egd wordt dat iets uit niets gemaakt

wordt, dan geeff het voor^etsel « uit »

niet de stoffelijke oorqyzak, maar alleen

de verhouding te kennen. — Ex nihilo

nihil fi(t), s. thomas, sum. theol. i,

q. 45, a. 2, Ad 1, Uit niets komt niets

voort. — Nihil dat quod non habet,

Niets kan geven wat het niet heeft. —
Nihil in nihilum abiit, Niets vergaat

in niets. — Omne quod est ex nihilo,

in nihilum tendit, Al wat uit niets

voortkomt streeft naar het niet.

NIHILUM : Niets.

NOLLE : Niet willen, gcwild wei-

geren, beysens, ethiek i, 5 14.

NOLUNTAS : Nietwillendheid.

NOMEN : 1. Naam, titel. Nomine,
Bij naam. — Nomen est vox significa-

tiva ad placitum simplicis intellectus,

quod est similitudo rei, s. thomas,
com. in 1 perihermen. lect. io,

n° 2, De naam is een woord dat naar

ivillekeur de verstandsopvatting, gelijke-

nis nl. van het ding, te kennen geeft. —
Nomen proprie loquendo dicitur signi-

ficare formam sive qualitatem, a qua

imponitur nomen, dicitur vero supponere

pro eo, cm imponitur, s. thomas, com.

IN III SENTENT. D. 6, Q. 1, A. 3, C,
Een naam beteekent eigenlijk. den vorm

of de hoedanigheid ivaaraan hij ontleend

wordt en neemt de plaats in van dat

waaraan hij wordt gegeven. — In quo-

libel nomine est duo considerare, scilicet

id a quo imponitur nomen, quod dicitur

qualitas nominis, et id cui imponitur,

quod dicitur substantia nominis, s.

THOMAS, COM. IN III SENTENT. D. 6,

Q. i, A. 3, c, Bij elken naam vallen

er twee dingen te onderscheiden, dat na-

melijk waaraan de naam ontleend wordt,— dit heet de hoedanigheid van den

naam, — en dat waaraan de naam ge-

schonken wordt, — dit heet de %elf-

standigheid van den naam. — Si non

(est) idem nomen, manifestum est quod

non (est) una et eadem enuntiatio, s.

THOMAS, COM. IN I PERIHERM. LECT.

9, n° 8, Zoodra de naam niet meer

de\elfde is, ligt het voor de hand dat

de pegging niet een en de^effde %ai %ijn.— Requiritur quod ideniitas subiecti et

praedtcati non solum sitsecundum nomen,

sed sit simul secundum rem et nomen,

S. THOMAS, COM. IN I PERIHERM. LECT.

9, n° 8, Het volstaat niet dat subjekt

en ge^egde wat den naam betreft eem^elvis

%ijn, maar de eemrelvigheid moet en de

%aak en den naam betreffen. — Nomina
... sunt finita et orationum multitude,

res autem numero infinitae sunt;
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necesse igitur est ut eadem oratio imum-

que nomen plura signified, aristote-

LES, I DE SOPH. ELENCHIS C. I J 165,

A, 1 2, Door eener^ijds hel aantal namen

en reden beperkt en ander^ijds de dingen

ontelbaar v(ijn, %po moeten een^elfde

naam en eemrelfde rede verscbillende

dingen te kenneti geven. — Sola nomina

et verba suntprincipales orationispartes,

S. THOMAS, COMM. IN I PERIHERM.
lect. i, N° 6, A.lleen de naamwoorden

en wcrkwoorden hooren onder de hoofd-

deelen van de rede. — Nomen abso-

lutism, Volstrekte naam. Nomen
abstractum, Afgetrokken naam.
Nomen aequivocum, Mcerzinnige
naam, dubbelzinnige naam, onge-
lijksoortige naam, wisselcluidige

naam. Nomen analogum, Deels-

gelijke naam, deelsgelijkende naam.
Nomen appellativum, Bijnaam.

Nomen appropriatum, Toegeken-
de naam (drievuldigheidsleer).
Nomen categoricum, lloofdbe-

grippelijke naam. Nomen collec-

tivum, Gezamenlijke naam. No-
men commune, Gemeenschappe-
lijke naam. Nomen communica-
bile, Mcdcdcelbare naam. Nomen
compositum, Samengestelde naam.
Nomen concretum, Concrete

naam. Nomen confusum, Ondui-
delijke naam. Nomen diminuti-
viun, Verkleinnaam. Nomina di-

vina, Goddelijke titcls, terburg 43.

Nomen essentiale, Wezenlijke

naam. Nomen incommunicabile,
Niet mededeelbare naam. Nomen
intellegibile, Verstandelijke naam.

Nomen mctaphoricum, Over-

drachtelijke naam. Nomen notio-

nale, Kenmerkende naam. Nomen
personale, Persoonlijke naam. No-
menprivativum, Beroovendenaam.
Nomen proprium, Eigen naam.
Nomen relativum, Betrekkelijke

naam. Nomen simplex, Enkel-

voudige naam. Nomen super-

transcendens, Allesovertrcffende

naam. Nomen symbolicum, Zin-

nebeeldige naam. Nomen tctra-

grammaton, Vierlcttcrigc naam.
Nomen univocum, Eenzinnige
naam, gelijksoortige naam. — 2.

Naamwoord. Nomen adiectivum,
Bijvoeglijk naamwoord. Nomen
substantivum, Zelfstandig naam-
woord. Nomen verbale, Werk-
woord.
NOMINALIS : Naamlijk.

NOMINALISMUS : Nominalisme.
NOMINARE : Benamen, noemen.
NON-ENS : Niet-zijn, niet-zijnde,

onding, beysens, criteriologie
161; ontologie 209; onzijnde.

Quidquid est praeter ens, est non-ens,

S. THOMAS, COM. IN I PHYSIC. LECT. 6,

n° 4, Al mat buiten bet %ijnde valt is

onzijnde. — Non-ens absolutum,
Volstrekt niet-zijnde. Non-ens ne-

gativum, Niet-zijnde door ontken-

ning. Non-ens per accidens, Niet-

zijnde in verhouding tot iets anders.

Non-ens per se, Niet-zijnde in zich

zelf. Non-ens privativum, Niet-

zijnde door derving, niet-zijn door
beroofdheid. Non-ens purum,
Louter niet-zijn. Non-ens relati-

vum, Bctrckkelijk niet-zijn. Non-
ens simpliciter, Onvoorwaardelijk
niet-zijn.

NON-ESSE : Niet-zijn, janssens,

het goddelijk moederschap 6.

NON MANIFESTANS : Niet be-

kend maken (vreemdc zonde) pot-

ters v, 73.

NON OBSTANS : Niet beletten

(vreemdc zonde) potters v, 73.

NON REPUGNANTIA : Niet-

tegenstrijdigheid.

NON SENSUS : Onzin, beysens,

ontologie 84.

NORMA : Maatstaf, beysens, na-

TUURPHILOSOPHIE 214; VAN
_
OOR-

schot 34, regel. Norma fidei, Ge-
loofsregel, potters i, 86. Norma
veritatis, Maatstaf der waarheid.

NOTA : Kcnmerk, ueysens, na-
TUURPHILO.SOPHIE 267; ONTOLOGIE
26, 65 , kenteeken. Nota distinctiva,

Verschilpunt, doodkorte, begrij-

pen 28. Nota Ecclesiae, Kentee-

notificare — 207 — notorietas

ken der Kerk. Nota esscntialis,

Wezenskenmcrk, beysens, ontolo-

gie 34. Nota individuans, Een-

lingmakend kenmerk, craeynest

258; bittremieux, grondbeginse-
len der logica of denkleer 38,

vereenlingend kenmerk, vogels 11,

84, eenlingmakcnd kenteeken, ver-

eenlingend kenteeken. Nota quid-

ditativa, Wezenskenmerk, dood-

korte, begrijpen 10. Nota realis,

Werkelijkheidseigenschap, dood-
korte, begrijpen 14. Nota speci-

flca, Soortelijk kenmerk, beysens,

ontologie 65.

NOTIFICARE : Kenmerken, bey-

sens, ontologie 25.

NOTIFICATIO : Bcgripsverkla-

ring.

NOTIO : 1. Begnp, de groot,
denkers over ziel en leven 235,

denkbeeld. Notio absoluta, Vol-

strekt begrip. Notio abstracta, Af-

getrokken begrip. Notio completa,

Volledig begrip. Notio entis, Zijns-

begrip. Notio formalis, Vormelijk

begrip. Notio formalis prima,

Eerste vormelijk begrip (denklef.r).

Notio formalis secunda, Onder-
geschikt vormelijk begrip (denk-

leer). Notio obiectiva, Voorwer-
pelijk begrip. Notio obiectiva pri-

ma, Voorwerpelijk eerste begrip

(denkleer). Notio obiectiva se-

cunda, Ondergeschikt voorwerpe-

lijk begrip (denkleer). Notio pri-

ma, Oerbegrip. Notio rclativa,

Betrekkelijk begrip, beysens, on-

tologie 75. — 2. Kenmerk, jans-

sens, DE HEILIGE drievuldigheid
146. Notio intellectualis, Verstan-

delijk kenmerk. Notio personalis,

Persoonlijk kenmerk. Notio activa,

Bedrijvend kenmerk (drievuldig-
heidsleer).
NOTIONALIS : Kenmerkend, ken-

teekenend, kenmerkgevend. Actus
notionalis, Kenmerkende daad
(drievuldigheidsleer).
NOTIONALITER : Kenmerken-
derwijs, kenteekenenderwijs.

NOTITIA : Kennis, kundighcid.

Notitia actualis, Daadwerkelijke

kennis. Notitia approbationis,
Goedkeurendc kennis. Cognitio
architectonica, Hcerschende ken-

nis. Notitiae communes, Gewone
kundigheden. Notitia completa,
Volledige kennis. Notitia compre-
hensionis, Begrijpende kennis, om-
vattende kennis. Notitia confusa,

Verwarde kennis. Notitia discur-

siva, Door redeneering verworven
kennis. Notitia distincta, Duide-

lijkc kennis. Notitia dominativa,

Hcerschende kennis. Notitia expe-
rimentalis, Proefondervindelijke

kennis, ervaringskennis. Notitia

extraordinaria, Buitengcwone ken-

nis. Notitia habitualis, Hebbelijke

kennis. Notitia imperfecta, On-
volmaakte kennis. Notitia infusa.

Ingestorte kennis. Notitia intel-

lectiva, Verstandelijke kennis. No-
titia intuitiva, Inzichtelijke kennis.

Notitia iudicativa. Oordeelende
kennis. Notitia naturalis, Natuur-

lijke kennis. Notitiae nobiscum
nascentes, Aangeboren begrippen.

Notitia ordinaria, Gewone kennis.

Notitia perfecta, Volmaakte ken-

nis. Notitia practica, Praktische

kennis. Notitia pracdestinationis,

Voorbestemmingskennis. Notitia
principativa, Heerschende kennis.

Notitia revelata, Gcopenbaardc
kennis. Notitia sensitiva, Zintui-

gelijke kennis. Notitia simplex,
Enkelvoudige kennis. Notitia sim-
plicis intellegentiae, Kennis van
eenvoudig begrijpen. Notitia spe-
culativa, Bespiegelendc kennis. No-
titia visionis, Kennis van aanschou-

wing.
NOTORIETAS : Bekendheid, bel-

lefroid 212; nederlandsche ju-

risten-vereeniging 74. Actus no-
torietatis, Akte van bekendheid,
bellefroid 212. Notorietas facti,

Feitclijke bekendheid. Notorietas
iuris, Bekendheid van rechtswege.

Notorietas publica, Algemeene be-
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kendheid, bellefroid 212; neder-
LANDSCHE JURISTEN-VEREENIGING

74-

NOTORIUS : Algemeen bckend,
kennelijk, bellefroid 212 (recht).
NOTUS : Gekend, bekend, duide-
lijk. Notus in se, In zich gekend.
Notior natura, Van aard uit beter
gekend. Notior nobis. Door ons
beter gekend. Notus per accidens,
Bijkomenderwijs gekend, uit iets

anders gekend. Notus per se, Uit
zich zelf gekend, uit zich zelf dui-

delijk. Notus per se secundum
rem et quoad nos, Uit zich zelf cn
00k voor ons duidelijk. Notus per
se secundum se, sed non quoad
nos, Uit zich zelf, maar niet voor
ons duidelijk. Notus per se secun-
dum se et quoad omnes, Uit zich

zelf en voor alien duidelijk. Notus
quoad naturam, Naar zijn aard
gekend. Notus quoad nos, Wat ons
bctreft gekend. Notus simpliciter,

Zonder meer gekend.
NOVALIA : Aangewonnen landen,

't nietjw woorden-boek der
regten (recht).

NOVATIO : Schuldvernieuwing,
bellefroid 212. Novatio debiti,

Schuldvernieuwing. Novatio per
substitutionem novi debitoris,

Schuldvernieuwing door inde-

plaatsstelling van een nieuwen
schuldenaar (recht).

NOVICIATUS : Novitiaat.

NOVICIUS : Noviet.
NUBILIS : Huwbaar.
NUBILITAS : Huwbaarheid.
NULLITAS : Nietigheid.

NULLUS : Nietig.

NUMERICE : i. Getallijkerwijze.— 2. Eenlingerwijzc, ecnlingelijker-

wijze.

NUMERICUS : i. Getallijk. —
2. Eenlingelijk.

NUMERUS : Getal, veelheid. Nti-

mero, Naar het getal, janssens, het
GODDELIJK MOEDERSCHAP 3. — Uni-

tate addita vel subtracla spedes numeri

variatur, s. thomas, QU. disp. de ve-

ritate q. 20, A. 1, c, Door toevoe-

ging of weglating van een eenheid wordt
de soortelijke aard van een getal gewij-

^igd. — Ilia quae differunt nurnero in

genere subslantiae, non solum differunt

accidenlibus, sed etiamforma et materia,

S. THOMAS. COM. IN BOETHII DE
trinit. q. 4, A. 2, ad 4, Wat binnen

het geslacht ^elfstandigheid eenlings-

wij^e verschilt, verschilt niet alleen door

%ijn bijkomstigheden, maar 00k door

vorm en stof. — Numerus absolu-
tus, Volstrekt getal. Numerus
arithmeticus, Telkundig getal. Nu-
merus compositus, Samengesteld
getal. Numerus determinatus, Be-
paald getal. Numerus discretus,
Afzonderlijk getal. Numerus for-

malis, Vormelijk getal. Numerus
imperfectus, Onvolmaakt getal.

Numerus incompositus, Niet sa-

mengesteld getal. Numerus inde-
finitus, Onbepaald getal. Numerus
infinitus, Oncindig getal. Numerus
infinitus actu, Metterdaad oneindig
getal. Numerus infinitus in poten-
tia, In aanlcg oneindig getal. Nu-
merus intrinsecus, Innerlijk getal.

Numerus materialis, Stoffelijk ge-

tal. Numerus mathematicus, Wis-
kundig getal. Numerus metaphy-
sicus, Metaphysisch getal. Nume-
rus numerans, Telgetal. Nume-
rus numeratus, Geteld getal. Duo
canes est numerus numeratus, et duo

est numerus simpliciter, s. thomas,
COMM. IN I SENTENT. D. 1 9, Q. 2, A.

i, c. Twee honden %ijn een geteld getal

en twee is eengetalponder meer.— Nu-
merus perfectus, Volmaakt getal.

Numerus pluralis, Meervoudig
getal. Numerus praedicamentalis,
Hoofdbegrippelijk getal. Numerus
primus, Aanvangsgetal. Numerus
quantitativus, Iloegrootheidsgetal.

Numerus singularis, Enkelvoudig
getal. Numerus successivus, Deei-
baar getal. Numerus transcenden-
talis, OvertrefFend getal.

NUNC : Nu, oogenblik. Nunc
aeternitatis, Nu der eeuwigheid.

209 — obiectumnuptiae

Nunc aevi, Altijddurend nu. Nunc
fluens, Voorbijvliegend nu. Nunc
sempiternum, Altijddurend nu.

Nunc stans, Stilstaand nu. Nunc
temporis, Tijdsnu, voorbijvliegend

nu.

NUPTIAE : Bruiloft.

NUTRIRE : Vocden. Tandiu durat

substantia eius quod nutritur, quandiu
nutriatur, s. thomas, comm. in ii

DE anima lect. 9, De %elfsfandig-

he/d van een we-^en dat gevoed wordt

bl'jft \oolang als het gevoed wordt.
NUTRITIO : Voeding, de groot,
denkers over ziel en leven 19.
NUTRITIVUS : i. Voedend. —
2. Plantelijk.

OBEX : Beletsel, potters VI, 23.

Sacramenta conferunt gratiam ex opere

operate non ponentibus obicem, De sa-

kramenten schenken uit kracht van hun
eigen werkdadigheid genade aan wie geen

beletsel stclt.

OBIECTIO : Tegenwerping, DE
GROOT, HET LEVEN V. D. H. THOMAS
V. AQUINO 63; POTTERS IV, 43,
tegenbedenking, salsmans, recht.
plicht. 82.

OBIECTIVATIO : Objektiveering,
beysens, algemeene ZIELKUNDE I,

37'

OBIECTIVE : Voorwerpelijk, bey-
sens, ontologie 63, 64, voorwerpe-
lijkerwijze, objektief.

OBIECTIVISMUS : Objektivisme.
Obicctivismus transcendentalis,
Transcendcnteel objektivisme.
OBIECTIVITAS : Objektiviteit,

BEYSENS, CRITERIOLOGIE I98, V001"-

werpelijkheid.

OBIECTIVUS : Voorwerpelijk,

BEYSENS, ALGEMEENE ZIELKUNDE H,

49, objektief.

OBIECTUM : Voorwerp, beysens,

ALGEMEENE ZIELKUNDE I, 3 1. Omtte

obiectum comparatur ad operationem

animae, vel ut activum vel ut finis, S.

THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA,
lect. 6, Elk voorwerp staat tegenover

de verrichtingen der %iel of als aandrij-

vend of als doel. — Oportet ... atten-

dere dislinctionem obiectoriim, secundum
quod obiecta sunt differentiae actionum

animae; et non secundum aliud, s. THO-
MAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 13, C,

Het onderscheid onder voorwerpen dient

gemaakt naar het opyicht waarin de voor-

werpen de ^ielsverricbtingen doen verschil-

len en niet naar iets anders. — Obiec-
tum adaequatum, Aangepast voor-
werp. Obiectum attributionis,

Hoofdkenvoorwerp. Obiectum at-

tributum, Hulpkenvoorwerp. Ob-
iectum cognitionis, Kenvoorwerp.
Obiectum cognitionis mere sub-
iectivum, Louter subjektief ken-
voorwerp. Obiectum cognitionis
transubiectivum, Kenvoorwerp
buiten het subjekt. Obiectum com-
mune, Gemeenschappelijk voor-
werp. Obiectum complexum, Sa-

mengesteld voorwerp. Obiectum
connaturale, Gelijkaardig voor-
werp, gclijkgeaard voorwerp. Obiec-
tum credibile, Geloofsvoorwerp.
Obiectum experientiae, Erva-
ringsvoorwerp. Obiectum extra-

organicum, Buitenzintuigelijk voor-
werp (zielktjnde). Obiectum for-

male, Vormelijk voorwerp. Obiec-
tum formale quo, Bcweegreden,
potters v, 158, onmiddellijke be-
weegreden, potters iv, 19, vor-
melijk voorwerp waardoor. Obiec-
tum formale quod, Vormelijk
voorwerp dat. Obiectum imme-
diatum, Onmiddellijk voorwerp.
Obiectum inadaequatum, Ona-
daequaat voorwerp. Obiectum in-

complexum, Enkelvoudig voor-
werp. Obiectum intellectum,
Verstandelijk gekend voorwerp.
Obiectum intellectus, Voorwerp

27
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van het verstand. Obiecttun

inteMectus est simplicius et magis abso-

lutum quam obiecttun voluntatis, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 82, A. 3, C,
Het voorwerp van bet verstand is enkel-

voudiger en meer volstrekt dan het voor-

werp van den ml. — Obiectum ma-
teriale, Stoffelijk voorwerp, pot-

ters iv, 19. Obiectum materiale

primarium, Voornaamste stoffe-

lijk voorwerp. Obiectum mate-
riale proximum, Onmiddellijk stof-

felijk voorwerp. Obiectum mate-

riale remotum, Verwijderd stoffe-

lijk voorwerp. Obiectum materia-

le secundarium, Ondergeschikt

stoffelijk voorwerp. Obiectum me-
diatum, Middellijk voorwerp.

Obiectum motivum, Beweegre-

den. Obiectum naturale, Natuur-

lijk voorwerp. Obiectum partiale,

Gedeeltelijk voorwerp. Obiectum
per accidens, Gevallijk voorwerp.

Obiectum per se, Voorwerp uit

zich zelf. Obiectum personale,

Persoonlijk voorwerp. Obiectum
practicum, Praktisch voorwerp.

Obiectum primarium, Eerste

voorwerp, potters v, 133, eerste-

rangsvoorwerp, voomaamste voor-

werp. Obiectum principale,

Hoofdvoorwerp. Obiectum pro-

portionatum, Evenredig voor-

werp. Obiectum proprium, Eigen

voorwerp. Obiectum proximum,
Naaste voorwerp. Obiectum reale,

Zaaklijk voorwerp. Obiectum re-

motum, Verwijderd voorwerp;

Obiectum secundarium, Bijkom-

stig voorwerp, potters v, 115,

tweede voorwerp, potters v, 133,

ondergeschikt voorwerp, potters

v, 166, tweederangsvoorwerp. Ob-
iectum sensibile, Zintuigelijk

waarneembaar voorwerp. Obiec-

tum speciale, Bizonder voorwerp.

Obiectum speculativum, Bespie-

gelingsvoorwerp. Obiectum su-

pernaturale, Bovcnnatuurlijk voor-

werp. Obiectum theoreticum,

Beschouwingsvoorweip. Obiec-

tum totale, Volkomen voorwerp.

Obiectum volitionis, Voorwerp
van de wilsdaad.

OBITER : Terloops, potters iv, 321.

OBLATIO : Offerande, janssens,

de h. eucharistie 81, opdracht.

Oblatio immediata, Onmiddcllijke

offerande. Oblatio improprie dicta,

Oncigenlijke offerande. Oblatio li-

bera, Vrije offerande. Oblatio me-
diata, Middellijke offerande. Obla-
tio obligatoria, Verplichte offeran-

de. Oblatio proprie dicta, Eigen-

lijke offerande. Oblatio religiosa,

Godsdienstige offerande. Oblatio
sacrificialis. Offer.

OBLIGARE : Aanplichten, verplich-

ten, verbinden. Obligare sub pec-

cato, Verplichten onder zonde,

potters hi, 222.

OBLIGATORIUS : Eenvoudig
geldschieter, salsmans, recht.

plicht. 40, schuldbriefhouder,

bellefroid 213.

OBLIGATIO ; 1. Verplichting,

plicht. Obligatio moralis, Zede-

lijkc verplichting, salsmans, recht.

plicht. 50, gewetensplicht, sals-

mans, recht. plight. 54, gewetens-

verplichting, salsmans^ recht.

plight. 55. — 2. Verbintenis, 'r

NTEUW WOORDEN-BOF.K DER REGTEN;
NF.DERLANDSCHE JURISTEN-VEREF.NI-

GING 75; BELLEFROID 21 3. Obliga-

tio accessoria, Nevenverplichting,

bellefroid 2
1 3, bijkomstige ver-

bintenis, bijverbintenis, nevenver-

bintenis. Obligatio ad terminum,
Verbintenis met tijdsbepaling, bel-

lefroid 213. Obligatio alternativa,

Verbintenis ter keuze, bellefroid

213. Obligatio annullabilis, Ver-

nietigbare verbintenis, bellefroid

213. Obligatio annullata, Vernie-

tigdc verbintenis, bellefroid 213.

Obligatio cadens, Vcrvallende ver-

bintenis. Obligatio civilis, Burger-

lijkc verbintenis. Obligatio condi-

cionalis, Voorwaardelijke verbin-

tenis, BELLEFROID 21 3. Obligatio

conventionalis, Verbintenis uit
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overcenkomst, bellefroid 213.
Obligatio divisibilis, Deelbare ver-
bintenis, bellefroid 213. Obligatio
ex contractu, Verbintenis op een
overeenkomst berustend. Obligatio
ex delicto, Verbintenis op grond
van een misdaad. Obligatio ex
facto, Verbintenis op grond van
feitcn, verbintenis op feiten berus-
tend. Obligatio facultativa, Fa-
kultatieve verbintenis, bellefroid
213, vrijstaande verbintenis. Obli-
gatio indivisibilis, Ondeelbare ver-
bintenis, bellefroid 21 5. Obliga-
tio inexsistens, Niet bestaande ver-
bintenis. Obligatio legalis, Verbin-
tenis uit de wet, bellefroid 213,
wettelijke verbintenis. Obligatio
mixta, Gemengde verbintenis.
Obligatio mutua, Onderlinge ver-
bintenis. Obligatio naturalis, Na-
tuurlijke verbintenis. Obligatio
nulla, Nietige verbintenis, belle-
froid 213. Obligatio personabs,
Persoonlijke verbintenis. Obligatio
primitiva, Oorspronkelijke ver-
plichting, bellefroid 21 3. Obliga-
tio principalis, Hoofdvcrplichting,
bellefroid 213. Obligatio pura et

simplex, Zuivere verbintenis, bel-
lefroid 213. Obligatio renascens,
Ilerlevende verbintenis. Obligatio
secundaria, Vervangende verplich-

ting, belleroid 21 3. Obligatio so-
lidaria, Hoofdelijkc verbintenis,

bellefroid 213. Obligatio sub
clausula poenali, Verbintenis met
strafbeding, bellefroid 213. Obli-
gatio sub condicione casuali,Ver-
bintenis onder een toevallige voor-
waarde. Obligatio sub condicione
mixta, Verbintenis onder een ge-
mengde voorwaarde. Obligatio
sub condicione potestativa, Ver-
bintenis onder een van den wil af-

hangende voorwaarde, verbintenis
onder voorwaarde ter wille. Obli-
gatio sub condicione suspensiva
vel resolutiva, Verbintenis onder
een opschorsende of ontbindende
voorwaarde. — 3. Schuldbrief,

schuldbekentenis, nederlandsche
juristkn-vereenicing 75, schuld-
bewijs.

OBLIGATORIUS
; Plichtmatig,

POTTERS IV, 21.

OBLIQUE : Zijdelings (Ted EX-
PRESSE, Uitdmkkelijk).
OBLIQUUS : Zijdelingsch. Ex obli-

quo, Zijdelings, beysens, criterio-
logie 90. — In obliquo, Zijdelings,

onrechtstreeks (Tgd In recto, Recht-
streeks).

OBLIVIO : Vergetcnheid.
OBOEDIENS : Gchoorzaam.
OBOEDIENTIA : Gehoorzaam-
heid. Oboedientia activa, Bedrij-
vende gehoorzaamheid. Oboedien-
tia discreta, Bescheiden gehoor-
zaamheid. Oboedientia externa,
Uiterlijke gehoorzaamheid. Oboe-
dientia formalis, Vormelijke ge-
hoorzaamheid, innerlijke gehoor-
zaamheid. Oboedientia imperfecta,
Onvolmaakte gehoorzaamheid. O-
boedicntia indiscreta, Onbeschei-
den gehoorzaamheid. Oboedientia
interna, Innerlijke gehoorzaamheid.
Oboedientia materialis, Stoffelijke

gehoorzaamheid, uiterlijke gehoor-
zaamheid. Oboedientia passiva,
Lijdende gehoorzaamheid. Oboe-
dientia perfecta, Volmaakte ge-
hoorzaamheid. Oboedientia ...perfecta

est secundum quam subditus simpliciter

oboedit in omnibus, quae non sunt con-

traria legi dhinae vel regulae, quam
professus est, S. Thomas, comm.
IN II SENTENT. D. 44, Q. 2, A. 3, C,
Gehoorzaamheid beet volmaakt wanneer
een onderhoorige ponder meer gehoor-
^aamt in alles mat niet tegen de goddelijke

wet of tegen den regel dien hij belijdt,

indruischt. — Oboedientia religio-
sa, Kloosterlijke gehoorzaamheid.
OBOEDIENTIALIS : Gehoorzaam,
gehoorzamend. Potentia oboedien-
tialis, Gehoorzame aanleg.
OBOEDITIO : Gehoorzaming, de
cock, over de menschelijke da-
den 52.

OBREPTIO : Bedrieglijke inflating.
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OBROGARE : Afschaffen (recht). :

OBROGATIO : Afschaffing (recht).
OBSCENUS : Oneerbaar, geil, on-
tuchtig, schunnig.
OBSECRARE : Aanroepen.
OBSECRATIO : Aanroeping.
OBSEQUIUM : i. Inschikkelijk-

heid, toegevendheid, gedienstig-

heid, dienstbctoon. Obsequium
ecclesiasticum, Kerkelijkc dicnst.— 2. Gehoorzaamheid.
OBSERVANTIA : i. Naleving, na-

koming, onderhouding. — 2. Ge-
bruik. Observantia caeremonialis,

Cercmonieel gebruik. Observantia

illicita, Ongeooiioofd gebruik. Ob-
servantia iegalis, Wettelijk ge-

bruik. Observantia licita, Geoor-
loofd gebruik, billijk gebruik. Ob-
servantiae religionis, Klooster-

lijke gebruiken. Observantia su-

perstitiosa, Bijgeloovig gebruik.

Vana observantia, IJdel gebruik.— 3. Eerbiedige voorkomcnd-
heid, potters v, 125, ontzag.

OBSERVARE : 1. Waarnemen,
inachtncmen. — 2. Naleven, na-

komen, onderhouden.
OBSERVATIO : 1. Inachtneming,

waarneming. — 2. Naleving, na-

koming. Observatio festorum, Vie-

ring der feestdagen.

OBSESSIO : Kwelling. Obsessio
mentalis, Kwelsedachte.
OBSTINATIO : Ilalsstarrigheid,

hardnekkigheid.
OBSTINATUS : Halsstarrig, hard-

nekkig. Aliquis dicitur obstinalus du-

pliciter. Uno modo simpliciter ... alio

modo dicitur aliquis obstinatus secun-

dum quid, s. thomas, qu. disp. de
VERITATE Q. 23, A. 7, AD 6, hmattd
kan op twee manieren halsstarrig yjjn,

in algemeenen v(in namelijk en op een

bepaald eebied.

OBTRECTARE : Uit afgvmst ie-

mands verdiensten verkleinen.

OBTRECTATIO : Afgunstige ver-

kleining van iemands verdiensten.

OCCASIO : Gelegenheid, aanleiding.

Duplex est occasio : scilicet data et

sumpta, s. thomas, rv QU, quod-
lib, a. 23, ad 3, Gelegenheid is twee-

voudig, verschafte en ge^ochte gelegen-

heid. — Occasio peccati, Aanlei-

ding tot zondc, salsmans, recht.

plight. 38. Occasio proxima,

Naaste gelegenheid, potters iv, 161,

naaste aanleiding. Occasio remota,

Verwijderde gelegenheid, verwij-

derde aanleiding.

OCCASIONALISMUS : Occasio-

nalisnie.

OCCASIONALISTA : Occasiona-

list.

OCCASIONALITER : r. Aanlei-

denderwijze. — 2. Bij gelegenheid.

OCCASIONARE : Aanleiding vcr-

strekken tot.

OCCASIONARIUS : Gelegenheid-

tot-zonde-zoeker.

OCCISIO : Moordaanslag. Occisio
casualis, Toevallige moordaanslag.

Occisio directa, Rechtstrceksche

moordaanslag. Occisio indirecta,

Onrechtstreeksche moordaanslag.

OCCUPANS : Inbezitnemer, be-

zetter. Primus occupans, Eerste

inbezitnemer.

OCCUPARE : Inbezitnemen, be-

zetten, zich toeeigenen, in beslag

nemen.
OCCUPATIO : Toeeigening, sals-

mans, recht. plicht. 1 34, inbezit-

neming, bellefroid 214. Occupa-
tio moralis, Zedelijke inbezitne-

ming. Occupatio physica, Stoffe-

lijke" inbezitneming. Occupatio rei

« nullius », Inbezitneming van vrij

goed.
ODIUM : Haat, potters v, 78, 79.

Odium abominationis, Veraf-

schuwendc haat. Odium Dei, Haat

tegen God. Odium inimicitiae,

Vijandige haat, potters iv, 45.

Odium proximi, Haat tegen den
naaste.

OECONOMIA : 1. Bestel, quaad-
vliet hi, 136, orde, huishouding.

Oeconomia salutis, Heilsorde, pot-

ters 11,8 ; devalk, %v at vaderliefde
deed 189.— 2.Huishoudelijkheid.

—

oeconomice operatio

3. Huishoudkunde, potters rv, 22s.
OECONOMICE : Huishoudelijkcr-
wijze.

OECONOMICUS : 1. Huishoude-
Ujk. — 2. Huishoudkundig.
OECUMENICUS : Algcmeen.
OFFENSA : Beleediging.
OFFICIUM : 1. Ambt, betrekking.

Ex officio, Ambtsbake, van ambtswege.— Officia beneficialia, Vergoede
kcrkelijke ambten. Officium eccle-
siasticum, Kerkelijk ambt, kerke-
lijke betrekking. Officia incompa-
tibilia, Onverccnigbare ambten, 00-
vcreenigbare betrekkingen. Offi-

cium sacerdotale, Priesterlijk ambt.
Officia saecularia, Wereldlijke
ambten. — 2. Breviergcbed, ofiicie.

Officium divinum, Goddelijk of-

ficie (liturgie).

OLEUM : Olic. Olea sacra, Heilige
olie (sakramentenleer).
OLIGARCHIA : Mecrhoofdige re-

geeringsvorm.
OLIGARCHICUS : Mcerhoofdig.
OMEN : Voorvallenwichelarij.

OMISSIO : Vemiim, quaadvliet
it, 104, verzuiming, nalating.

OMITTERE : Verzuimen, nalaten.

OMNIPOTENS : Alvermogend,
almachtig.

OMNIPOTENTIA : Almacht, al-

mogendheid, alvermogendheid.
OMNIPRAESENS : Alomtegen-
woordig, alomaanwezig.
OMNIPRAESENTIA : Alom-
legenwoordigheid, potters ir, 174,
alomaanwczigheid

.

OMNISCIENS : Ahvetend.
OMNISCIENTIA : Alwetendheid,

MEYER 327.
OMNIVOCUS : Alzinnig.
ONANISMUS : Onanszonde, de
smet 128, 129, onanie.

ONEROMANTIA : Droomenwi-
chelarij.

ONEROSUS : Bezwarend. Titulo

oneroso, Onder be^warenden titel.

ONTOLOGIA : Zijnsleer, de raey-
maeker, inleiding tot DE "WIJS-

BEGEF.RTE EN TOT HET THOMISMEI47.

ONTOLOGISMUS : Ontologisme.
OPERA : Werk, verrichting, hande-
ling, werkdadigheid. Data opera.

Met op^et, potters rv, 320.
OPERABILE : lets doenbaars, iets

bewerkbaars.
OPERABILIA : Doenbaarheden,
DE COCK, OVER DE MENSC1 IELIJ KE
daden 36, praktische werken. In

operabilibus, Op doeningsgebied, de
cock, ibidem 44.
OPERABILIS : Doenbaar.
OPERARI : Handelcn, werken.
Operari sequiitir esse. De handeling

volgt den we\ensaard, de groot,
levenswijding io, De daad volgt

op het ^ijn, janssens, het mensch-
geworden woord 206. — Nihil
operatur nisi secundum quod est actu,

S. THOMAS, V QU. QUODLII3. A. 9,

c, Niets handelt behalve in %oover het

metterdaad is. — Eo modo aliquid

operatur quo est, s. THOMAS, sum.
theol. i, q. 75, a. 2, c, Naar de

wij\e van %i/n is ook de wij^e van
werken, beysens, ontologie 50. —
Nihil... potest per se operari nisi

quod per se subsistit, non enim est

operari nisi entis in actu, s. THOMAS,
SUM. THEOL. I, Q. 75, A. 2, C, NietS

kan door eigen kracht handelen, behalve

wat door %ich %elf is; handelen kan
immers maar wat metterdaad is. —
Si operari est inpotestate nostra, oportet

etiam quod non operari sit in potestate

nostra, s. thomas, comm. in hi
f.thic. nic. lect. 11, lndien het in

on^e macht ligt te handelen, dan ligt

het ook in on^e macht niet te handelen.— Operari instrumentaliter, Werk-
tuigelijkerwijze handelen.

OPERATIO : i. Handeling, ver-
richting, gezelle 54, werkdadig-
heid, beysens, natuurphilosophie
183, werking. Operationes actionesve

potentiis viribusque prions sunt ratione,

ARISTOTELES, II DE AN1MA C. 4;
415, A, 20, AW het bepalend begrip

gaan daden en handelingen de vermogens

en krachten vooraf. — Modus opera-

tions conseqnitur formam, quae est
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operations prindpium, s. thomas,
sum. c. gent, in, 58, De aard der

handeling hangt of van den vorm die

beginsel van handeling is. — Circa

opcratioms est superabundantia et de-

fectus et medium, s. thomas, comm. in

n ethic. NIC. lect. 6, Handelingen

%i/n voor te veel, te weinig en middelmaat

vatbaar. — In quibuscumque praeter

operationes stmt aliqua operata...

operata sunt fines operationum, s. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 6,

Waar er bebalve de handelingen nog

bewerkte dingen vgjn, daar %ijn de^e

einddoel der handelingen. — Operatio...

pel actio, ex qua sequitur aliquid actum

praeter ipsam, est perfectio operati,

non operantis, et comparalur ad ipsum

sicut ad finem, s. thomas, sum. c
gent. 1, 100, Handeling of werking

waaruit bebalve de handeling nog lets

anders voortkomt, is de voltrekking van

het uitwerksel, niet van den bemrker,

en staat tegenover het uitwerksel als

tegenover haar einddoel. — Omnis...

operatio debet atlribui Deo sicut primo

et principal! agenti, s. thomas, sum.

c. gent, hi, 67, Eike handeling moet

aan God als aan den eersten en voor-

naamsten bewerker warden toegeschreven.

— Id ... quod est prindpium in exse-

culione, est unde incipit operatio, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. I,

a. 4, c, Oat waaruit een handeling

ontstaat is beginsel van uitvoering. —
Operatio ... rei demonstrat substantiam

et esse ipsius, s. thomas, sum. c.

gent. II, 79, Aan de handelingen

van een we^en blijken \ijn ^elfstandig-

heid en %ijn %ijn. — Optima ... operatio

inter operationes humanas est speculatio

veritatis, s. thomas, comm. in x

ETHIC. N1COM. LECT. IO, De VOOf-

treffelijkste onder de menschelijke han-

delingen is de beschourving van de ivaar-

heid. — Operationes ... circa singularia

Stmt, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

q. 6, introd., De handeling is het

steeds om af\onderlijke we^ens te doen.

— Ultima reiperfectio est eius operatio,

De uiterste volmaaktheid van lets is

%ijn bedrijvigheid. — Operatio notior

est quam substantia, Handeling blijkt

eerder dan ^elfstandigheid. — Unum-
quodque est propter suam operationem,

S. THOMAS, COMM. IN II DE CAELO

ET MUNDO, LECT. 4, N° 5, Elk WC^en

is om %ijn handeling. — Operatio ac-

tualis, Daadwerkelijke handeling.

Operatio ad extra, Werking naar

buitcn, buitenwaartsche werking,

buitengoddelijke werking, janssens,

DE HEERLIJ KHEDEN VAN HET GOD-
delijk moederschap 26. Opera-
tiones ad intra, Werkingen naar

binnen, binnengoddelijke werking,

JANSSENS, DE HEILIGE DRIEVULDIG-

HEID III (drievuldigheidsleer).

Operatio animae, Zielsverrichting.

Omnis ... animae operatio vet est actus

potentiae activae vel passivae, s. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 6,

Elke verrichting van de %iel is ofwel

een daad van een handelend vermogen,

ofwel een daad van een lijdend vermogen.—Quaedam ... operationes sunt animae,

quae exercentur per organa corporalia,

sicut visio per oculum, et auditus per

aurem; et simile est de omnibus aliis

operationibus nutritivae et sensitivae

partis, s. thomas, sum. theol. i,

q. 77, a. 5, c, Daar %ijn sommige ver-

richtingen van de %iel die met behulp

van licbamelijke organen geschieden;

aldus ^ien we dank %ij het oog, hooren

we dank %ij het oor en verder ge/dt %/t/ks

voor alle verrichtingen van het plantelijk

en het ^intuigelijk deel in ons. — Ex
operaHone animae humanae modus esse

ipsius cognosci potest, S. thomas, Qu.

disp. de anima a. i, c, Hit de ban-

delingen van de menschelijke -^iel blijkt

de^er wij\e van vijn. — Operatio
animalis, Dierlijke verrichting.

Operatio artificialis, Kunstmatige
werking. Operatio bestialis, Dier-

lijke werking. Operatio bursae,

Beursverrichting. Operatio com-
munis, Gemeenschappelijke ver-

richting. Operatio completa, Vol-

ledige werking. Operatio coniunc-

ti, Verrichting van ziel en lichaam

operatio — 215 — operatio

samen. Operatio connaturalis, Met
de natuur strookendc verrichting.

Operatio continua, Aanhoudende
verrichting. Operatio corporalis,

Lichamelijke verrichting. Operatio

defectiva, In gcbreke blijvende

verrichting, ontoereikende verrich-

ting. Operatio demeritoria, Straf-

waardige handeling. Operatio ex-

terior, Uiterlijke verrichting. Ope-
ratio gloriae, Verrichting der geluk-

zaligheid. Operatio hominis, Aien-

schelijkc verrichting. Qportet quod

operatio hominis sit bona ex hoc quod
est secundum rationem rectam, s. tho-
mas, COMM. IN II ETHIC. NIC. LECT. 2,

Het kan niet anders of de handelingen

van een mensch ^ullen goed %i/'n in voover

%e overeenkomstig de rechfe rede ge-

schieden.— Operatio humana, Men-
schelijke handeling. Optima... ope-

ratio inter operationes humanas est

speculatio veritatis, s. thomas, comm.
in x ethic, nic. lect. io, De voor-

treffelijkste onder alle menschelijke han-

delingen is de bescbouwing van de waar-

heid. — Operatio immanens, In-

blijvende working, janssens, god
als schepper 87. Operatio imper-
fecta, Onvolmaakte verrichting.

Operatio intellectiva, Verstands-

werking. Operatio intellectualis,

Verstandelijke werking. Operatio
intellectus, Verstandswerking. Om-
nis operatio intellectus procedit ab eo

secundum quod est foetus in actu per

speciem intellegibilem, s. thomas, v

qu. quOdlib. A. 9, c, Elke verrichting

van het verstand komt van het verstand

voort in -^pover dit, dank %ij het ver-

slandelijk kenbeeld, metterdaad is. —
Est... duplex operatio intellectus...

Una quidem quae vacatur indivisibilium

intellegentia, per quam intellectusformat

in seipso definitionem vel conceptum

alicuius incomplexi. Alia atttem opera-

tio est intellectus componentis et divi-

dends, secundum quam format enuntia-

tionem, s. thomas, v qu. quodlib.

A. 9, C, De werking van het verstand

is tweevoudig, in^icht namelijk in de

ondeelbare dingen; — aldus vormt

het verstand \uh een bepaling of een

begrip van het niet samengestelde; —
verder is daar nog de werking van het

samenstellend en scheidend verstand

waarbij het pegging vormt. — 'Procedit

... aliquid ab intellectu in quantum est

constitulum per operationem ipsius, s.

THOMAS, V QU. QUODLIB. A. 9, C,
lets komt van het verstand voort in

%pover het door de werking van bet ver-

standwordt teweeggebracht

.

— Operatio
intellegibilis, Verstandelijke wer-

king. Operatio intrinseca, Inner-

lijke werking. Operatio mecanica,
Bewegingsverrichting. Operatio
meritoria, Verdienstclijke hande-

ling. Operatio miraculosa, Won-
derbare werking. Operatio mora-
lis, Zedelijke werking. Operatio
naturae, Natuurverrichting. Ope-
ratio naturalis, Natuurlijke wer-

king. Operatio nutritiva, Voedings-
vcrrichting. Operatio particularis,

Brzondere handeling. Operatio par-

ticularis et propria agentis probat totarn

virtutern agentis, Aan de bi^pndere en

eigen handeling van wie handelt blijkt

heel de kracht van hem die handelt. —
Operatio peccarninosa, Zondige
handeling. Operatio perfecta, Vol-
maakte werking. Operatio perso-
nalis, Persoonlijke werking. Ope-
ratio propria, Eigen werking. Ope-
ratio sensibilis, Zintuigelijke ver-

richting. Operatio sensitiva, Zin-

tuigelijke verrichting. Operatio
sensus, Zintuigelijke verrichting.

Operatio simplex, Enkelvoudige
verrichting. Operatio specifica,

Soortelijke verrichting. Operatio
speculativa, Bespiegelend werk.
Speculativa operatio est intellectus se-

cundum propriam virtutem eius, scilicet

secundum sapientiam principaliter
, quae

comprehend!} intellectum et scientiam,

S. THOMAS, COMM. IN X ETHIC. NIC.

LECT. 10, Bespiegelend werk gaat terug

op het verstand naar de^es eigen kracht,

dit is vooral naar de wijsheid die in^ichf

en wetenschap omvat. — Operatio
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supernaturalis, Bovennatuurlijke
working. Operatio theandrica,
Godmenschelijke werking, quaad-
vuet in, 34 (chrtstusleer). Ope-
ratio transiens, Uitgaande verrich-

ting. Operatio vegetativa, Plantc-
lijke vcrrichting, plantaardige ver-
richting. Operatio violenta, Ge-
welddadige verrichting. Operatio
virtutis, Deugdzame handeling.

Opcrationes ... virtutum et vitiorum dif-

ferent secundum affirmationem el nega-

lionem, s. thomas, comm. in hi
ethic:. ni<:. lect. i 1, De handelingm

van deugd en ondeugd staan tegenover

elkaar als bevestiging en ontkenning. —
Operatio vitalis, Levensverrich-

ting, BEYSENS, NATUURPHILOSOPHIE
171, levenswevking, beysens, ibi-

dem 173, 176, levensvverkzaamheid,
beysens, ibidem 176. Operatio vi-

tiosa, Ondeugdzame handeling. —
2. Heelkundige bewerking. Ope-
ratio caesarea, Keizersnede, pot-
ters IV, 185.

OPERATIVUS : i. Handelend. —
2. Yverkend. In operativis sunt quae-

dam principia naturaliter cognita, quasi

indemonstrabilia principia ... alia vero

sunt per induslriam hominum excogi-

tata, S. THOMAS, COMM. IN V ETHIC.
NIC. lect. 12, Op bet gebied van
bet handelen \ijn er sommige van aard
uit gekende en als onbewijsbare begin-

selen; andere inlegendeel werden door bet

menschelijk vernuft uitgedacht. — 3.

Werkdadig.
OPERISTITIUM : Werkstaking
(recht).

OPINABILIS : Houdbaar.
OPINARI : Gissen, mcenen.
OPINATIVUS : Gissend. Con-
scientia opinativa, Gissend gewe-
ten.

OPINIO : Meening, terburg 21.

Opinio communis, Gangbare mee-
[

ning. Opinio erronea, Onjuiste 1

meening. Opinio falsa, Verkeerde
meening, onjuiste meening. Opi-
nio laxior, Mildere meening, pot-

ters iv, 186. Opinio particularis,
,

Bizondere meening. Opinio prac-
tica, Praktische meening. Opinio
practice practica, Louter prakti-

sche meening. Opinio praciudicata,

Vooroordeei. Opinio probabilior,

Waarschijnlijker juiste meening.
Opinio probabilis, Waarschijnlijk

juiste meening. Opinio probabi-
lissima, Hoogst waarschijnlijk

juiste meening. Opinio recta, Juiste

meening. Opinio spcculativa, Be-
spiegelcndc meening. Opinio spe-

culative practica, Half bespiegelen-

de half praktische meening. Opinio
universalis, Algemeen gangbare
meening.
OPPIGNERARE : Verpanden
(recht).
OPPIGNERATIO : Pandgeving,
verpanding (recht).

OPPIGNERATOR : Verpander,
pandgever (recht).
OPPIGNORARE : Verpanden
(recht).
OPPIGNORATIO : Pandgeving,
verpanding (recht).

OPPIGNORATOR : Ve ider,

pandgever (recht).
OPPONENS : Tcgenwerp
OPPONERE : Tegenstelle; tegen-

over elkaar stellen.

OPPOSITIO : Tegenstell >, te-

genstellingsverhoudingen. bpositio

attenditur circa idem subiectun. s. Tho-
mas, COMM. IN I PERIHERM) i. LECT.

11, n° 2, Tegenstelling betr t een en

het^elfde subjekt. — Opposi io abso-
luta, Volstrekte tegenstell: ng. Op-
positio contradictoria, Tegen-
spraak, tegenstelling door tegen-

sprakelijkheid. Oppositio contraria,

Tegenstelling door tegenstrijdig-

heid. Oppositio directa, Recht-
streeksche tegenstelling. Oppositio
indefinita, Onbepaalde tegenstel-

ling. Oppositio logica, Redekun-
dige tegenstelling. Oppositio phy-
sica, Physische tegenstelling. Oppo-
sitio prima, Eerste tegenstelling.

Oppositio privativa, Beroovende
tegenstelling. Oppositio realis.
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Zaaklijke tegenstelling. Oppositio
relativa, Tegenstelling van betrck-

king, potters i, 155. Oppositio
secundum speciem, Soortelijke

tegenstelling. Oppositio subcon-
traria, Tegenstelling door beperkte
tegenstrijdigheid.

OPPOSITUM : Tcgcndeel, ucgen-

overgesteld. Opposita, Tegcndce-
len, tegenover elkaar staande.

(Ouattuor) modis dicuntur opposita ...

scilicet contradictoria, contraria, pri-

vatio et habitus, et ad aliquid, s. THO-
MAS, COMM IN V METAPHYS. LECT.

12, Tegenstelling ivordt op vier manieren

bedoeld,als tegensprakelijkheid namclijk,

als tegenstrijdigheid, als ontstentenis en

bebbing en als betrekking tot iets. —
Opposita nata sunt fieri circa idem, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE Q. 23,

a. i, arg. 5, Tegendeelen is bet om
het^elfde te doen. — Opposita non

possunt esse in eodem, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 4, A. 2, ARG. 2,

Twee tegendeelen kunnen niet bij een-

•%elfde we^en thuishooren. — Opposita

noh definiuntur per idem, Tegendeelen

iporden niet met behulp van een en het-

^elfde bepaald. — Multiplicato uno

oppositorttm, multiplicatur et reliquum,

Wanneer Se'n van beide tegendeelen ver-

menigvuldigd ivordt, dan ivordt bet ook

bet andere. — Oppositum non dicitur

de suo opposite, Een tegendeel wordt van

^i/n tegenhanger niet ge^egd. — Oppo-
sitorum potentia est eaaent, De aanleg

van twee tegendeelen is een en de^elfde.— Opposita complexa, Tegenover
elkaar staande steilingen. Opposita
contradictoria, Tegensprakel ijker-

wijze tegenover elkaar staande te-

gendeelen. Opposita contrarie,

Tegenstrijdigerwijze tegenover el-

kander staande tegendeelen. Oppo-
sita directa, Rechtstreeks tegen-

over elkaar staande dingen. Oppo-
sita formaliter, Vormelijkerwijze
tegenover elkaar staande dingen.
Opposita impropria, In oneigen-
lijken zin tegenover elkaar staande

dingen. Opposita incomplexa,

Tegenover elkaar staande begrip-

pen. Opposita indirecta, Onrecht-
streeks tegenover elkaar staande
dingen. Opposita negativa, 0.nt-

kennendcrwijze tegenover icts ge-
stelde dingen. Opposita per se.

Van aard uit tegenover elkaar staan-

de dingen. Opposita privative,

Beroovingstegendeelen. Opposita
proprie, Eigenlijk tegenover elkaar

staande dingen. Opposita relativa,

Verhoudingstcgendcelen. Aliquid ...

coniraponitur alteri vel opponitur aut

ratione dependentiae, qua dependet ab

ipso, et sic sunt opposita relative, aut

ratione remotionis, quia scilicet unum
removet alterum, s. thomas, comm.
IN V METAPHYS. LECT. 12, lets WOrdt

tegenover iets anders gesteld ofivel omdat

bet er van afhankelijk is, en dan bebben

we verhoudingstegendeeien; ofivel om
reden van uitsluiting, omdat nantelijk

bet eene bet andere uitsluit.

OPTIMUS : Best, voortreffelijkst.

Necesse est ad id quod est optimum in

bomine alia omnia ordinari, s. thomas,
SUM. C. gent, hi, 123, Het kan niet

anders of op het voortreffelijkste in den

menscb moet alles berekend %ijn. —
Optimum opponitur pessimo, Met beste

staat tegenover het slechtste. — Optimi
est optima producere, Het beste %al

ook het beste teweegbrengen.

OPUS : Werk, handeling, bedrijvig-

heid. Opera ad extra, Werkingen
naar buiten. Opera ad intra, Wer-
kingen naar binnen, innerlijke

werkingen (drievuldigheidsleer).
Opus appropriatum, Toegeschre-
ven werk. Opus artificiale, Kunst-
matig werk. Opera bona, Goede
werken, liefdadigheidswerken. O-
pus carnale, Vleeschelijk werk.
Opera consilii, Aangeraden wer-
ken. Opus demeritorium, Straf-

waardig werk. Opus externum, Uit-
wendig werk. Opera forensia,

Rechtsverrichtingen. Opus impe-
tratorium, Verbiddend werk. Opus
intellectus, Verstandswerk. Opus
internum, Inwendig werk. Opus
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liberale, Vrij werk, potters rv,

127. Opus manuale, Handarbeid.
Opus meritorium, Verdicnstelijk

werk. Opus miraculosum, Won-
derbaar werk. Opera misericor-
diae, Werken van barmhattigheid.
Opera misericordiae corporalia,
Lichamelijke werken van barm-
hartigheid, potters v, 197. Opera
misericordiae spiritualia, Geeste-
lijke werken van barmhartigheid.
Opus naturae, Natuurwerk. "Opus
operantis, Persoonlijk werk, pot-
ters vi, 170. Ex opere operantis,

Door eigen medewerking, potters hi,

14, ter iville van persoonlijke gesleld-

heid, potters vi, 23, om persoonlijke

goede gesteltenis, potters vi, 50, door

eigen goede gesteltenis, potters vi, 183.— Opus operatum, Het werk zelf.

Ex opere operalo, Uit eigen iwkdadig-
heid, potters v, 240; van coppen-
OLLE, ALGEMEENE SAKRAMENTEN-
leer 8 5 ; uit kracht van eigen werk-
dadigheid, potters iii, 14, door de

eigen werkdadigheid van bet sakrament,

potters in, 239, uit kracht van de

sakramenteele werking %elf, van cop-
PENOLLE, ALGEMEENE SAKRAMEN-
tenleer 8o, krachtens de gestelde

handeling, nieuwbarn 141 ; van cop-
PENOLLE,ALGEMEENE SA KRAMENTEN-
leer 85. — Opus peccati, Zondig
werk. Opera pietatis, Vrome wer-
ken. Opus poenale, Strafwerk.

Opus praecepti, Voorgeschreven
werk, aangeplicht werk. Opera
satisfactoria, Boetewerken, pot-

ters hi, 221. Opus sensus, Zin-

tuigelijke bedrijvigheid. Opus ser-

vile, Slafelijk werk, potters iv, 127.

Opus spirituale, Geestelijk werk.
Opus virtuosum, Deugdzaam werk.
Opus vitale, Levensverrichting.

Opus vitiosum, Ondeugdzaam
werk. Opus voluntarium, Willijk

werk. Opus voluntatis, Wilswerk.
ORACULUM : 1. Afgodenonder-
vraging. — 2. Uitspraak van de
Godheid.
ORATIO : 1. Spraak, het spreken.

— 2. Rede. Partes orationis, Re-
dedeelen. Ab eo quod res est vel non

est, oratio dicitur vera velfalsa, Naar
gelang de %aak wel of niet is, beet de

rede waar of omvaar. — Oratio argu-
mentativa, Betoogende rede. Ora-
tio composita, Sarnengesteldc rede.

Oratio deprecativa, Smeekende
rede. Oratio enuntiativa, Gewoon
uitsprekende rede. Oratio impera-
tiva, Gebiedende rede. Oratio im-
perfecta, Onvolmaakte rede. Ora-
tio inductiva, Aanmeldende rede.

Oratio interrogativa, Ondervra-
gende rede. Oratio optativa, Toe-
wenschende rede. Oratio ordina-
tiva, Schikkende rede. Oratio per-
fecta, Volmaakte rede. Oratio sup-
positiva, Onderstellende rede. Ora-
tio vocativa, Aansprekende rede.— 3. Gebed, potters iv, 23. Ora-
tio affectiva, Gevoelsgebed, ma-
HIEU, HET INWENDIG GEBED 34.

Oratio communis, Gemeenschap-
pelijk gebed. Oratio discursiva,

Redcneerend gebed, mahieu, het
INWENDIG GEBED 34. Oratio do-
minica, Gebed des Heeren. Oratio
exterior, Uiterlijk gebed. Oratio
impetratoria, Smeekgebed. Oratio
interior, Innerlijk gebed. Oratio
mentalis, Inwendig gebed, mahieu,
HET INWENDIG GEBED 9. Oratio
meritoria, Verdienstelijk gebed.
Oratio particularis, Bizondcr ge-

bed, potters hi, 226. Oratio per-

fecta, Volmaakt gebed. Oratio pri-

vata, Afzondcrlijk gebed. Oratio

publica, Opcnbaar gebed, pot-

ters hi, 225. Oratio satisfactoria,

Genoegdoening gevend gebed. Ora-
tio simplicitatis, Eenvoudig gebed,
gebed van eenvoudigen aanblik,

gebed van eenvoudigen geloofsblik,

MAHIEU, HET INWENDIG GEBED 35,
gebed van enkelvoudigheid, van
den tempel 39. Oratio singularis,

Afzondcrlijk gebed. Oratio socialis,

Gemeenschappelijk gebed, openbaar
gebed. Oratio solitaria, Eenzaam
gebed. Oratio vocalis, Mondgebed.
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ORATORIUM : Bidplaats, kapel.

Oratorium privatum, Private ka-

pel, potters iv, 286. Oratorium
publicum, Openbare kapel, pot-

ters hi, 225. Oratorium semipu-
blicum, Half-openbare kapel, pot-

ters hi, 225; iv, 39 (kerkelijk
recht).
ORDALE : Godsgcricht.

ORDINARE : Schikken, ordenen,

rangschikken.

ORDINARIUS : Ordinaris (ker-

kelijk recht).
ORDINATIO : i. Ordening, schik-

king, rangschikking. Ordinatio
conceptuum, Ordening onzer denk-

aktcn of begrippen. Ordinatio ra-

tionis, Schikking der rede. — 2. Ge-
regeldheid, van hoonacker 126.

— 3. Voorschrift, verordening.

Ordinatio legis, Wettelijke ver-

ordening. — 4. Wijding. Ordinatio
sacerdotalis, Priesterwijding.

ORDINATIVUS : Schikkend, or-

denend, rangschikkend.

ORDO : 1. Schikking, ordening.

Ordo activus, Ordcnend beginsel.

Ordo compositionis, Samenstellen-

de schikking. Ordo obiectivus, Uit-

gewerkte schikking. Ordo ordi-

nans, Schikkende orde. Ordo ordi-

natus, Geschikte orde. Ordo pas-

sivus, Uitgewerkte schikking. Ordo
rationis, Ordening van de rede,

de cock, over de menschelijke
daden 86. — 2. Rangschikking.

Ordo causarum, Rangschikking

van de oorzaken. Ordo iustitiae,

Rechtvaardige rangschikking. Ordo
originis, Rangschikking naar den

oorsprong. — 3. Geordendheid.
Ordo conceptuum, Geordendheid
der begrippen. Ordo rerum, Geor-
dendheid der dingen, geregeldheid

der dingen, vondel, bespiegelin-

gen t, 515; wb ix, 426. Ex ordine

rerum, Door dees geregeltheil der dingen,

VONDEL, BESPIEGELINGEN I, 5 1 5 ;

wb IX, 426. — Ordo universi,

Wereldorde. — 4. Volgorde, rang-

orde, rang. Secundum omnes illos

modos potest did esse ordo aliquorum,

secundum quos aliquis altero prius

dicitur et secundum locum et secundum

tempus et secundum omnia huiusmodi,

S. THOMAS, COMM. IN I SENTENT.
D. 20, Q. I, A. 3, QLA 2, SOL. I,

Van rangorde onder wet>ens kan ge-

sproken warden naar alle beteekenisscn

waarnaar iets eerder genoemd ivordt

dan iets anders, het^ij dan in plaatselijk

op^icht, hel^ij in tijdsop^icht, het-^ij

in om het even welk opyicht. — Ordo

in ratione sua includit tria, scilicet ra-

tionem prioris et posterioris ... includit

etiam distinctionem, s. thomas, ibi-

dem, Het begrip « rangorde » omvat drie

begrippen, het begrip van eerderheid

namelijk en van laterbeid_ en 00k van

onderscheidenheid. — JSlon est ordo

aliquorum nisi distinctorum, s. thomas,
ibidem, Rangorde is maar mogelijk

onaer we^ens die van elkaar onderschei-

den %ijn. — Ordo dignitatis, Rang-
orde naar de waardigheid (sakramen-

tenleer) . Ordo necessitatis, Rang-
orde naar de onontbeerlijkhcid (sa-

kramentenleer). Ordo persona-
rum, Rangorde of volgorde van de
Goddelijke personcn, janssens, de
H. DRIEVULDIGHEID 40, 85 (DRIE-

vuldigiieidsleer). Ordo posterio-

ritatis, Rangorde naar laterhcid.

Ordo prioritatis, Rangorde naar

eerderheid. Ordo processionis,

Orde in voortkoming, quaadvliet
I, 19. Ordo successionis, Orde van
opecnvolging. — 5. Gebied, op-
zicht. Ordo agibilium, Orde van
het handelcn, terburg 22, doenings-

gebied, de cock, over de men-
schelijke daden 43. In ordine agi-

bilium, Op doeningsgebied, de cock,
over de menschelijke daden 43.— Ordo apprehensionis, Waarne-
mingsgebied. Ordo artificiosus,

Kunstmatigheidsgebied. Ordo cau-

salis, Oorzakelijkheidsgcbied. Ordo
cognitionis, Kcngebied, kenorde.

Ordo compositivus, Samenstel-

lingsgebied. Ordo consecutionis,

I
Bereikingsgebied. Ordo continui-
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tatis, Doorloopcndheidsgcbied. In

ordine conlinuitatis, In op^icbt van door-

loopendheid. — Ordo doctrinae,
Leergcbicd. Ordo durationis, Duur-
gcbied. Ordo elicitivus, Uitbren-
gingsopzicht. Ordo essentiae, We-
zenheidsgebied. In ordine essentiae.

Op we-^enlijk gebied. — Ordo exse-
cutionis, Gebied der uitvoering.

In ordine exsecutionis, In de orde der

uitvoering, potters ii, 112. Ordo
exsistentiae, Aanzijnsgebied. Ordo
factibilium, Orde van hct makerL
terburg 22. Ordo formalis, Vor-
melijk gebied, vormelijke orde.

Ordo generationis, Wordingsge-
bicd. Ordo gloriae, Gebied der
gelukzaligheid, gebied der verheer-

lijking. Ordo gratiae, Gebied der
genade. Ordo idealis, Denkgebied,
denkordc. Ordo intentionalis, Ken-
beeldelijk gebied. Ordo intentionis,

Gebied der doelstelling. Ordo lo-
calis, Plaatselijk gebied. Ordo
materialis, Stoffelijk gebied. Ordo
moralis, Zedelijk gebied. Ordo na-
turae, Natuurwettelijke orde, bey-
sens, NATUURPHILOSOPHIE 282. Or-
do naturalis, Natuurlijk gebied.

Ordo operationis, Gebied der han-
deling. Ordo perfectionis, Vol-
maaktheidsopzicht. Ordo practi-

cus, Praktisch gebied. Ordo purae
potentialitatis, Gebied van zui-

veren aanlcg. Ordo rationis, Ge-
bied der rede, orde der rede, rede-

orde, de cock, over de mensche-
ltjke daden 64. Ordo tealis, Zaak-
lijk gebied. Ordo repraesentatio-
nis, Voorstellingsgebied. Ordo si-

tualis, Opzicht van houding. In

ordine situali, In opzicht van houding.—
Ordo speculativus, Bespiegelings-
gebied. Ordo subiectivus, Subjek-
tief gebied. In ordine subiectivo, In

subjek/ief opzicht. — Ordo tempo-
ris, Tijdsorde. Ordo veritatum,
Waarhcidsgebied. Ordo virtualis,

Kiemelijk gebied. In ordine virtual:
',

In kiemelijk op^icbl. — 6. Klasse.

Ordo angelorum, Orde van de

engclen (engklknleer). — 7. Ge-
richtheid. Actus... ordinem (babet)

adpotentiam, s. thomas, sum. theol.
i, q. 5, a. 1, ad 1, De akt stoat in

verband met den aanlcg, theol. sum.
V. D. H. THOMAS V. AQUINO I, 106.

Debitus ... ordo ad finem secundum
aliquam regulam mensuratur, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I-II, Q. 21, A. I, C,
De passende gerichiheid op bet doeI

wordt aan een maatstaf getoetst. —
In omnibus ... quae per se babent ordi-

nem ad invicem, oportet quod remoto

prima removeantur ea quae sunt ad
primum, s. thomas, sum. theol. i-ii,

Q. i, a. 4, c, Bij alle we^ens die van
aard uit op elkaar aangewe-^en ^i/'n,

moeten, %oodra bet eerste wordt wegge-

nomen, ook de andere die op dit eerste

gericbt \ijn, wegvallen. — Omnia quae

dicuntur secundum ordinem ad aliquid,

ab illo specificantur, Alles Witt in be-

trekking tot lets andcrs ge^egd wordt,

wordt door dat andere gesoorlschikt. —
Ordo rerum in finem, Doelsrich-
ting. — 8. Kloosterordc. Ordo acti-

vus, Werkende orde, potters V,

246. Ordo contemplativus, Be-
schouwende orde, potters v, 246.
Ordines mendicantes, Bedelorden.
Ordo mixtus, Gemengde orde. —
9. Orde, priesterschap. Ordo dia-

coni, Diakenschap. Ordines ma-
iores, Hoogere wijdingen, mecrdere
orden. Ordines minores, Kleinere

wijdingen, mindere orden. Ordo
sacerdotalis, Priesterschap. Ordo
subdiaconi, Subdiakenschap.
ORGANICE : Bewerktuigdervvijze.

ORGANICUS : Bewerktuigd, pot-
ters 1, 252.

ORGANUM : Werktuig, orgaan.

Excel/entia sensibilium corrump{i)t

organa sensuum. Oportet enim in organis

sentiendi ad hoc quod sentiatur, esse

quondam rationem, idest, proportionetn,

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
LECT. 24, De uitmuntendbeid van bet

%intuigeli/k waarneembare vernietigt de

^intuigelijke organen. Er moet immers
om waar le nemen, in de ^inluigelijke

originalis — 221 — paralh'lismus

organen eenige verhouding of evenredig-

heid %ijn. — Organum animatum,
Bezield werktuig. Organum con-
iunctum, Aansluitend werktuig.

Organum corporale, Lichamelijk

werktuig, lichamelijk orgaan. Or-

ganum extrinsecum, L'iterlijk

werktuig, afgezonderd werktuig.

Organum homonymum, Gelijk-

namig werktuig (zielkunde). Or-

ganum principale, Hoofdorgaan,

hoofdwerktuig. Organum pro-

prium, Eigen werktuig, eigen or-

gaan. Organum rudimentarium,
Onvolgroeid orgaan (zielkunde).

Organum sensitivum, Zintuigc-

lijk orgaan. Organum separatum,
Afgezonderd werktuig, afgeschei-

den orgaan.

ORIGINALIS: Oorspronkelijk. Ius-

titia originalis, Oorspronkelijke

gerechtigheid.

ORIGINALITER : Oorspronke-
lijkerwijze.

ORIGINARE : Oorsprong geven,

JANSSENS, DE H. DRIEVULDIGHEID
"163, (Syn. PRINCIPLARE).
ORIGO : Oorsprong. Origo divina,

Goddelijke oorsprong. Origo na-
turalis, Natuurlijke oorsprong.
ORTHODOXIA : Rechtzinnigheid,

rechtgeloovigheid

.

ORTHODOXUS ;
Rechtzinnig,

rechtgeloovig.

ORTUS : Ontstaan, herkomst. Ortus

vitae, Ontstaan van het leven.

Ortus viventium, Ontstaan van de

levende wezens.
OSTIARIATUS : Ostiarkat, geeste-

lijk portierschap, potters Vii, 32.

OSTIARIUS : Geestelijk portier.

OTIOSITAS : Ledigheid.

OTIOSUS : Ledic
OTIUM : Ledigheid.

PACTUM : Verdrag, overeenkomst,

niekel 171, beding, afspraak, bel-

lefroid 219. Pactum adicctum,
Bijbeding, bijkomend beding, bij-

overeenkomst, nederlandsche
juristen-vereeniging 79. Pactum
de cambiando, Overeenkomst tot

wissel trekking, ibidem 79. Pactum
de contrahendo, Afspraak tot het

sluiten van een overeenkomst, ibi-

dem 79. Pactum de non petendo,

Afspraak om niet te vorderen, ibi-

dem 79. Pactum expressum, Uit-

gedrukt verdrag. Pactum extrin-

secum, Literlijk verdrag. Pactum
familiae, Familieovereenkomst, bel-

lefroid 219. Pactum in favorem
tertii, Beding ten behoeve van een

derde, nederlandsche juristen-
vereeniging 79. Pactum obscu-
rum, Duisler beding, bellefroid

219. Pactum taciturn, Onuitge-

drukt verdrag (recht).

PAGANISMUS : Heidendom.
PAGANUS : Heiden.

PALAEONTOLOGIA : Palaeon-

tologie.

PALPO : Prijzen (vreemde zonde),

potters v, 72.

PANENTHEISMUS : Panentheis-

me.
PANTHEISMUS .-Pantheisme.Pan-

theismus manifestationis, Half

materialistisch half spiritualistisch

panthcisme. Pantheismus partialis,

Gedecltelijk panthei'sme. Pantheis-

mus totalis, Volslagen panthei'sme.

PAPA : Paus.

PARABOLA : Gelijkenis.

PARABOLICUS : Figuurlijk, para-

boliscb.

PARACLITUS : Voorspreker, jans-

SENS, DE H. DRIEVULDIGHEID 24, 40,

parakleet.

PARADISUS : Paradijs, hemel. Pa-
radisus terrestris, Aardsch para-

dijs, QUAADVLIET I, 48.

PARALLELISMUS ': Gelijkloo-

pendheid, evenwijdigheid. Paralle-

lismus psychophysicus, Psycho-
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phystsche gelijkloopendheid. Paral-
lelismus psychophysicus materia-
listico-spiritualisticus, Half mate-
rialistische half spiritualistische psy-
cho-physischegeli jk loopendheid .Pa-
rallelismus psychophysicus mate-
rialisticus, Materiakstische psycho-
physische gelijkloopendheid. Paral-
lelismus psychophysicus spiri-
tualisticus, Spiritualistische psycho-
physische gelijkloopendheid.
PARALOGISMUS : Wanschikke-
hjk besluit, ruygh-bewerp vande
REDENRAVELING 1 62; KORT BEGRIP
DES REDENKAVELINGS 22; BEYSENS,
ALGEMEENE 2IELKUNDE I, 14.

PARAMNESIA : Waangeheugen,
VOGELS I, 8l.

PARAPHERNALIA
: Buitenhu-

welijksgoederen, dosfel 247; bel-
lefroid 220, buitenhuwelijksboedel.
Bona paraphernalia, Buitenhuwe-
lijksgoederen, dosfel 247, buiten-
huwelijksboedel.
PARCITAS : Zuinigheid, van
HOONACKER 128.

PARITAS : Gelijkheid. Paritas ra-
tionis, Gelijkheid van rechtsgtond,
aanwezigheid van dezelfde redenen,
NEDERLANDSCHE

J URISTEN-VEREENI-
GING 80.

PAROCHUS : Pastoor, parochie-
hoofd.
PAROECIA : Parochie, karspel,

kerspel.

PAROECIALIS : Parochiaan, inge-
zetene eencr parochie.

PAROUSIA : Wederkomst van
Chdstus.
PARS : i, Deel. Partes extra partes,
Deeleti buiten dee/en, beysens, natuur-
philosophie 93. — Ex parte sui,

Van vyjnentmge, gezelle 22. —
Pars, ... puta medietas, est in potent/a,

inquantum possibile est, ut pars ilia

attferatur a tolo per divisionem totitis;

sed dhiso toto iam erit pars ilia in actu,

S. THOMAS, COMM. IN IX METAPHYS.
lect. 5, Een deel, een helft bij voor-

beeld, is in aanleg; dat deel kan immers
steeds door verdeeling van bet geheel

warden weggenomen, maar ^oodra bet
geheel verdeeld werd, %al het deel met-
terdaad ^ijn. — Totius et partium est
eadem ratio, Het geheel en de deelen

•%}jn van den^elfden aard. — Pars ...

est prior toto, s. thomas, comm.
IN VIII ETHIC. NICOM. LECT. 12,
Deel gaat geheel vooraf. — Sato ...

quid est totum et quid est pars, cogno-

scitur quod omne totum est maius sua
parte, s. thomas, comm. in i anal,
post. lect. 7, N° 8, Wanneer het
eenmaal vaststaat ivat een geheel en wat
deelen ^ijn, dan blijkt het dat elk geheel
grooter is dan %ijn deelen. — Nulla
pars habet perjectionem naturae sepa-
rata a tOtO, S. THOMAS, QU. DISP. DE
SPIRITUALIBUS CREATURIS A. 2, AD 5,
Geen enhel deel kan, wanneer het van
het geheel is afge-^onderd, op natuur-
volmaaktheid bogen. — Bonitas cuius-
libet partis consideratur in proportione

ad suum totum, s. thomas, sum.
THEOL. I-II, Q. 92, A. I, AD 3, De
goedheid van een deel wordt beschouwd
in verhouding tot het geheel. — Pars
accidentalis, Buitenwezenlijk deel,

bijkomstig deel. Pars aliquota,
Deelend deel. Pars animalis, Dier-
lijk deel. Pars completiva, Vervol-
ledigend deel. Pars componens,
Samenstellend deel. Pars consimi-
lis, Gelijkaardig deel. Pars consti-
tutiva, Samenstellend deel, craey-
nest 257. Pars continua, Aanslui-
tend deel. Pars contributoria, Dra-
gend aandeel, bellefroid 221
(recht). Pars corruptiva, Verder-
vend deel. Pars decisa, Afgezon-
derd deel. Pars disiuncta, Afge-
zonderd deel. Pars dissimilaris,

Ongelijkaardig deel. Pars dissimilis,

Ongelijkaardig deel. Pars entita-

tiva, Zijnsdeel. Pars essentiae,

Wezenhcidsdeel. Partes ... essentiae

sunt naturaliter quidem, forma et ma-
teria, logice autem, genus el differentia,

S. THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 90,
A. 2, c., Deelen van de we^enheid %i/n

in naluurlijk opajcht de vorm en de slof,

in redekundig op^icht het geslacht en het

pars 22* pars

soortelijk verschil. — Pars essentia-

lis, Wezenlijk deel, wezensbestand-

deel, potters v, 133. Pars formalis,

Vormelijkwezensdeel, terburg 142.

Pars integralis, Aanvullend deel,

volledigend deel, de cock, over
DE MENSCHELIJKE DADEN 52. Pars
integralis, Volledigend deel, van
hoonacker 120, integreerend deel,

potters vi, 141, hulpdeugd, pot-

ters v, 117 (deugdenleer). Pars

integrans, Aanvullend deel, ver-

volledigend deel. Sublata parte inte-

grate, tollitur totum, Wanneer een

volledigend deel wegvalt, valt ook bet

geheel weg. — Pars intellectiva,

Verstandelijk deel. Hoc enim est

proprium intellectivae partis, ut in

seipsam reflectatur, s. thomas, comm.
IN I ANAL. POST. LECT. I, N° I,

Dit is eigen aan het verstandelijk deel

in ons, op v^ch v>elf terug te schou-

wen. — Pars intentionalis, Gedach-
tedeel, begrippelijk deel. Pars le-

gitima hereditatis, Wcitelijk deel,

SALSMANS, RECHT. PLICHT. 243.

Pars logica, Denkkundig deel.

Pars materialis, Stoffelijk deel.

Pars metaphysica, Metaphysisch
deel. Pars non aliquota, Kie't dee-

lend deel. Pars nutritiva, Plancelijk

deel. Est ... altquid irrationale tanturn,

sicut pars animae nutritiva. Ouaedam
vero est rationalis tanlum, sicut intel-

lectus et ratio. Quaedam vero est secun-

dum se quidem irrationalis, participative

autem rationalis, ut appetilus sensili-

vus et voluntas, s. thomas, comm. in

I ethic, nicom. lect. 20, Daar is

lets louter onredelijks, ^poals het plan-

telijke deel der %iel; lets louter redelijks,

het verstand namelijk en de rede; lets

eindelijk dat in meb %elf onredelijk,

door deelhebbing echter redelijk is, het

^intuigelijke streejvermogen namelijk en

de wu. — Pars obligatoria, Ver-

plichtend aandeel (rkcht). Pars
organica, Bewerktuigd deel. Pars
phantastica, Verbeeldingsdeel. Pars
physica, Physisch deel. Pars po-
tcntialis, Aanhoorig deel, mach-

telijk deel, van hoonacker 120,

aanverwante deugd, potters v, 117
(deugdenleer). Partes ... potentiates

alicuius virtutis dicuntur virtutes adiunc-

lae, quae ordinantur ad aliquos secan-

datios actus, vel materias, quasi non

habentes totam potentiam principalis

virtutis, s. thomas, sum. theol. ii-

II, Q. 48, C, Aanhoorige deelen van een

deugd noemt men de toegevoegde deugden,

welke ondergeschikte handelingen en ge-

bieden betreffen, in -^oover de%e niet de

heele kracht der hoofddeugd be^itten. —
Partes ... potentiales alicuius virtutis

principalis dicuntur virtutes secundariae,

quae modum, quern principalis virtus

observat circa aliquam principalem ma-
teriam, eundem observant in quibusda?/!

aliis materiis, in quibus non est ita

difficile, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 143, c, Aanboorige deelen van een

hoofddeugd noemt men de tweederangs-

deugdtn, die de middelmaat welke de

hoofddeugd omtrent de hoofdstof in

acbt neemt, op haar beurl op andere

minder moeilijkc gebieden in acht nemen.

— Pars principalis, Hoofddeel.
Pars propinqua, Nabij deel. Pars
quantitatis, Hoegrootheidsdeel.

Pars quantitativa, Hoegrootheide-
lijk deel. Pars rata, Evenredig dccl.

Pro rata parte, Voor een deel, voor

een evenredig deel, nederlandsche
juristen-vereeniging 88 (recht).
— Pars ratiocinativa, Redeneerend
deel. Pars rationabilis, Redelijk

deel. Pars realis, Werkelijk deel.

Pars secundaria, Ondergeschikt
deel, tweederangsdeel. Pars sensi-

tiva, Zintuigelijk deel. Pars signa-
ta, Bepaald deel. Pars similaris, Ge-
lijkaardig deel. Pars similis, Ge-
lijk deel. Pars subiectiva, Onder-
deel, van hoonacker 120; potters
v, 117, ondersoort (deugdenleer).
Partes ... subiectivae virtutis dicuntur

species eius diversae, s. thomas, sum.
theol. ii-ii, q. 48, c, Onderdeelen

van een deugd heeten haar ondersoorten.— Partes ... subiectivae alicuius virtutis

dicuntur species eius; oportet autem
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diversificare specks virtutum secundum

diversitatem material, vel obiecti, S.

THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 1 43,
c, Onderdeelen van een deugd noemt
men boar soorten; de soorten van deugd

nu warden naar de verscheidenheid van

stop op voorwerp ingedeeld. — Pars
substantiae, Zelfstandigheidsdeel.

Pars superior, Hoogcr deel. Pars
universalis, Algemeen decl. Pars
vegetativa, Plancelijk deel, plant-

aardig deel. Pars virilis, Hoofde-
lijk aandeel, bellefroid 221, even-

red ig deel. Pro parte virili, Voor een

deel, voor een evenredig deel, neder-
LAKDSCHE JURISTEN-VEREENIGING 88
(recht). — 2. Partij. Pars accu-
sans, Aanklagende partij. Pars ad-
versaria, Wederpartij, tegenpartij,

bellefroid 222. Pars appellans,
Eischer in beroep, ibidem 222. Pars
appellata, Geroepen partij. Pars
citata, Gedagvaarde partij, belle-

froid 222. Pars civilis, Burger-

lijke partij, ibidem 222. Pars con-
tractans, Handelende partij, ibidem
222. Pars defendens, Verweerder,

ibidem, 222. Pars deficiens, Niet
verschenen partij, niet opgekomen
partij, ibidem 222. Partes in causa,

De twee partijen. Pars interve-

niens, Tusschenkomende pattij,

ibidem 222. Pars mtimata, Ge-
daagde in beroep, ibidem 222. Pars
laesa, Benadeelde partij, ibidem
222. Pars petens, Eischende partij,

eischer, ibidem 222. Pars praesens,

Aamvezende partij. Pars principa-

lis, Hoofdpartij, bellefroid 222.

Pars publica, Openbare partij.

Pars vincens, Winnende partij,

BELLEFROID 222 (RECHt).

PARTHENOGENESIS : Eenge-

slachtelijke teling.

PARTIALIS : Gedeeltelijk.

PARTIALITAS : Gedeeltelijkheid.

PARTIALITER : Gedeeltelijker-

wijze.

PARTICIPAB1LITAS : Mededeel-

baarheid.

PARTICIPABILITER : Door deel-

achtigheid.

PARTICIPANS : Deelnemen (vrcem-
de zonde) potters v, 72.

PARTICIPARE : 1. Deelnemen,
deelachtig worden, deelachtig zijn.— 2. Mededeelen, deelachtig maken.
PARTICIPATIO : 1. Declachtig-

heid, deelachtigwording, deelheb-

bing, deelgenootschap, deelneming,

deelname. Per participations, Door
deelname, quaadvliet hi, 13; pot-

ters 1, 177, door deelgenootschap.

— Si ... aliquid invenitur in aliquo per

participationem, necesse est quod cause-

tur in ipso ab eo em essentialiter con-

venit, s. thomas, sum. theol. i,

q. 44, a. 1, c, Wanneer lets aan lets

anders deelheept, dan moet dit laatste

in voornoemd we^en warden teweeg ge-

bracbt door hem aan wie bet van we^en

ait toekomt. — Participatio acces—
soria, Bijkomende deelneming. Par-

ticipatio criminalis, Deelneming
aan de misdaad, bellefroid 222.

Participatio intellectualis, Deel-
neming met den geest, verstande-

lijke deelneming. Participatio ma-
terialis, Werkelijke deelneming,
deelneming metterdaad. Participa-

tio principalis, Zelfstandige deel-

neming, bellefroid 222. Partici-

patio secundaria, Onzelfstandige
deelneming, bellefroid 222. —
2. Mededeeling, deelachtigmaking.

PARTICIPATIVE : Door deelna-

me, QUAADVLIET III, 13; POTTERS I,

177, bij wijze van deelneming,

JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN
woord 214, door deelhebbing.

PARTICIPIUM : Deehvoord (denk-
leer).
PARTICULA : i. Zinsdeeltje

(dekkleer). — 2. Hostiedeeltje.

Particulae consecratae, Geconsa-
creerde hostiedeeltjes.

PARTICULARIS : Bizonder, af-

zonderlijk. Non possemus cognoscere

comparationem universalis ad particu-

lar, nisi esset una potentia, quae

cognosceret utrumque, s. thomas.

particularitas — 225 passio

COMM. IN III DE ANIMA LECT. 8,

Het gaai niet aan de verhouding van bet

algemeene tot het bi^pndere te kennen,
op er moet Un vermogen %ijn dat beide

kent. — Sublato tmiversali, tolluntur

particularia, Wanneer het algemeene
wegvalt, valt 00k het bi-^pndere weg. —
Particularium non est scientia nec defi-

nitio, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 44,
A. 3, arc. 3, Het bi^ondere is voor
wetenschap noch bepaling valbaar.

PARTICULARITAS : Bizonder-
heid, afzonderlijkheid.

PARTICULARITER : Afzonder-
lijkerwijze, stuksgewijze.

PARTICULATES : Afzonderlijker-
wijze, stuksgewijze.

PARVIFICENTIA : Bckrompen-
heid, quaadvliet 11, 141, kleinda-
digheid, klcinzieligheid, kleinmoe-
dighcid, cnggeestigheid, kniezerig-
heid.

PARVIFICUS : Kleindadig, klein-

zielig, kleinmoedig, cnggeestig,
kniezerig.

PARVIPENSIO : Klcinachting,
minachting, geringachting.

PASSIBIL'lS : Lijdelijk, janssens,
HET MENSCHGEWORDEN WOORD 208.
Passibilis qualitas, Duurzame oor-
zaak van een zintuigelijk waarneem-
bare verandering, duurzame zintui-

gelijk waarneembare verandering,
duurzame eigenschap.
PASSIBILITAS : Lijdelijkheid.

PASSIO ! 1. Lijding (hoofdbegrip)
KOK, REDENKONSTIGH ONDERWIJS
415 ; KORT BEGHRIJP VAN 'T REDEN-
KONSTIGH ONDERWIJS 183; SYNOPSIS
logica 173. — 2. Voorbijgaande
oorzaak van een zintuigelijk waar-
neembare verandering, voorbij-
gaande zintuigelijk waarneembare
verandering, voorbijgaande eigen-
schap, eigenschap (derdc ondersoort
van de hoedanigheid). Passionis esse

... et cuiuslibel accidentis est inesse

subieclo, s. thomas, comm. in i

ANAL. POST. LECT. 2, N° 3, Het aan-
%ijn van een eigenschap en van Ota het

even weIke bijkomstigheid is in^ijn. —

Horum ... trium, scilicet, principii,

subiecfi et passionis, est duplex modus
praecognitionis, scilicet, quia est et quid
est, S. THOMAS, COMM. IN I ANAL.
POST. LECT. 2, N<> 3, De^e drie, be-

ginsel, subjekt en eigenschap hmnen op
twee manieren voorafgekend warden; we
kunnen namelijk weten dat %e vgjn en
wat v>e %ijn. — Passio composita,
Samengestelde eigenschap. Passio
divisibilis, Deelbare eigenschap.
Passio per se, Wezcnlijke eigen-
schap. Passio propria, Wezenlijke
eigenschap. Passio sensibilis, Zin-
tuigelijk waarneembare eigenschap.
Passio simplex, Enkelvoudige ei-

genschap (denkleer). — 3. Harts-
tocht, KOK, elementa rhetorica
2; BEYSENS, ETH1EK I, 343; POTTERS
v, 78, drift, potters v, 78, gemoeds-
beweging. — Passio proprie invenitur

ubi est transmutatio corpora/is, quae
quidem invenitur in actibus appetitus

sensitivi, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 22, a. 3, c, Hartstocht komt
eigenlijk voor waar %icb lichamelijke

verandering voordoet; d&@ nu valt bi/ de
verrichtingen van het ^intuigtlijk sireep-

vermogen waar te nemen. — Non ...

potest voluntas intense moveri in aliquid,

quin excitetttr aliqua passio in appelitu

sensitivo, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 77, a. 6, C, Hetgaat niet aan
dat de wil met felbeid tot iets worden
aangedreven ponder dat in het ^innelijke

streepvermogen een op ander hartstocht

%pu worden aangewakkerd. — Ex
passione augetur voluntaritim, Door den
hartstocht wordt iets meer willijk. —
Si ... accip{f)tur passio secundum quod
praecedit actum peccati, ... diminu(i.)t

peccatum, s. thomas, sum. theol.
I"II> Q- 77> A. 6, c, Wanneer hartstocht
beschotiwd wordt in spover %e de ^ondige
daad voorapgaat, dan ncemt de ypndig-
heid ap.— Passio animalis, Dierlijke
hartstocht. Passio antecedens,
Voorafgaande hartstocht. Passio
appetitus sensitivi, Hartstocht van
het zinnelijk streefvermogen. Passio
bona, Goede hartstocht. Passio
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concupiscibilis, Begccrlijke harts-

tocht, hartstocht van begeerte, van
hookacker64. Passio consequent,
Nakomende hartstocht, volgende
hartstocht. — Passio ... conseqmns

non diminuit peccatum, sed magis auget

:

velpotius est signum magnitudinis eius,

inquantum scilicet demonstrat intensio-

nem voluntatis ad actum peccati, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 77,

a. 6, c, Nakomende hartstocht ver-

mindert de %ondigheid niet, maar doet

%e eerder toenemen, ofjuister nog, hij is

een teeken van de syvaarbeid der %cmde,

hij toont namelijk de geneigdheia van

den wil tot ^onde aan. — Passio cor-

poralis, Lichamelijke hartstocht.

Passio elementaris, Oerhartstocht,

oerdrift, onvermengde hartstocht.

Passio fundamentalis, Gronddrift,

MAHIEU, HET INWENDIG GF.BED I J .J
.

Passio incohata, Aanvankelijke

hartstocht. Passio inordinata, Oii-

geregelde hartstocht. Passio irasci-

bilis, Toornige hartstocht, weer-

strevende hartstocht, hartstocht van

toorn, van hoonacker 64. Pas-

siones irascibilis et principium habent

a passionibus concupiscibilis, et in pas-

sionibus concupiscibilis terminantur, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 25,

A. i, c, De hartstochten van het weer-

strevend vermogen komen van hartstoch-

ten van het begeervermogen voort en vin-

den er bun eindpunt. — Passio mala,

Booze hartstocht, kwade hartstocht.

Passio mixta, Gemcngde harts-

tocht. Passio ordinata, Geregclde

hartstocht. Passio perfecta, Vol-

maakte hartstocht .Passio perfectiva,

Vervolmakende hartstocht. Passio

praeveniens, Voorafgaande harts-

tocht. Passio principalis, Voor-

naamste hartstocht. Passio secun-

daria, Ondergeschikte hartstocht.

— 4. Lijden. Passio Christi, Lijdcn

van Christus.

PASSIVE : Lijdelijkerwijze.

PASSIVITAS : Lijdelijkheid.

PASSIVUS : Lijdelijk.

PASSUM : Ondergaand subjekt,

ontvangend subjekt. Oportet ... ad

hoc quod sequatur effectus, quod in passo

sit potentia ad recipiendum et in agents

sit victoria supra passum, tit possit

ipsum transmutare ad conlrariam dispo-

sitionem, s. thomas, sum. c. gent.

11, 30, Opdat een uitwerksel volge, moet

er in het ontvangend subjekt aanleg vqjn

om te ontvangen en de bewerker moet

op het ontvangend subjekt ^egevieren om
het tot een niemve gesteltenis te kunnen

brengen.

PATER : Vader. Pater caelestis,

Hemelsche Vader. Pater carnalis,

Vader naar het vleesch. Pater pu-
tativus, Vermeend vader. Pater

spiritualis, Gcestelijk vader.

PATERNITAS : Vaderschap,

Quaadvliet I, 19. Paternitas, in-

quantum est constitutivapersonae Patris,

est prior secundum intellectum, quam
generatio, s. thomas, QTJ. disp. DE
potentia q. 10, a. 3, c., Het Vader-

schap gaat, in ^oover het den persoon

van den Vader tot stand brengt, naar

het vers/and de voortbrenging vooraj.

PATERNUS : Vaderlijk.

PATHOLOGIA : Ziektenleer, ziek-

tenkunde, pathologic
PATHOLOGICUS : Pathologiscb.

PATI : Ondergaan, lijden. Pali nihil

est aliud quam suscipere aliquid ab

agente, s. thomas, comm. in hi

phystc. lect. 5, n° 15, Te ondergaan

komt hierop neer, lets van den bewerker

te ontvangen.

PATIENS : 1. Bvi nw. : a) Onder-

gaand. b) Geduldig, lijdzaam. —
2. Zst. nw. : Ondergaand wezen,

lijder. Oporte(...)t agens et patiens esse

Sl'mul, S. THOMAS, SUM. C GENT. II,

20, Dader en lijder behooren samen te

qfjtt.
— Omne ... patiens recipit aliquid

ab agente secundum quod est agens, s.

THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. 24, Elk ondergaand we^en ont-

vangt lets van den bewerker in ^oover

de%e bewerker is.

PATIENTIA : 1. Geduld, potters

v, 128, lijdzaamheid. Patientia dicitur

esse radix et custos omnium virtutum,
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non quasi directs eas causando et con-

servando, sed solum removendo prohi-
bens, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

Q. 136, a. 2, ad 3, Geduld beet de

wortel en schuts van alle deugden, niet

dat het die voortbrengt en in stand houdt,

maar het verwijdert de hinderpalen.

PATRIMONIUM : Vermogen, ne-
df.rlandsche juristen-vereeni-
ging 80, erfboedel, erfgoed.
PATRINUS : Doopborg, peter,
potters 1, 99.
PAUPERTAS : Armoede. Pauper-
tas evangelica, Evangelische ar-
moede. Paupertas religiosa, Kloo-
sterlijke armoede. Paupertas spiri-
tus, Armoede van geest. Paupertas
voluntaria, Gewilde armoede, vrij-

willige armoede.
PAX : 1. Vrede, potters v, 8i. —
2. Vredekus (liturgie).
PECCABILITAS : Zondigbaarheid,
potters I, 191; van oorschot 247.
PECCANTIA : Zondigheid.
PECCARE : Zondigen. Peccare
mortaliter, Zwaar zondigen. Pec-
care venialiter, Licht zondigen.
PECCATOR : Zondaar. Peccator
publicus, Opcnbaar zondaar.
PECCATUM : Zonde. Peccatum
essentialiter consistit in acta liberi arbi-

trii, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II,

Q. 77, A. 6, c, Zonde is we^enlijker-

wifye in een daad van den vrijen wil
gelegen. — Peccatum nominat ens et

actionem cum qttodam defectu, s. Tho-
mas, SUM. THEOL. I-II, Q. 79, A. 2, C,
Zonde geeft we-^en en handeling, alsook

eenig gebrek te kennen. — Actus
peccati et est ens et est actus; et ex
utroque habet quod sit a Deo, s. Tho-
mas, SEW, THEOL. I-II, Q. 79, A. 2, C,
De ypndige daad is en we^en en daad
en komt om die beide redenen van God.— Peccatum proprie nominat actum
inordinatum sicut actus virtutis est

actus ordinatus et debitus, s. Thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 71, A. I, C,
Zonde beteekent eigenlijk een ongeregelde

handeling, evenals een detigd^ame daad
eengeregelde enpassende daad is.— Pec-

catum est dictum vel factum vel con-
cupitum contra legem aeternam, S. Tho-
mas, sum. THEOL. I-II, Q. 71, a. 6,
arg. i, Zonde komt hierop neer, lets
te %eggen of te doen of te begeeren tegen
de eeuwige wet in. — ln peccato duo
attenduntur, scilicet conversio ad com-
mutabile bonum quae materialiter se
habet in peccato, et aversio a bono in-
commutabili quae est formalis et com-
pletivapeccati, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, q. 162, A. 6, C, Bij elke %onde
vallen twee dingen waar te nemen, toe-

gekeerdheid namelijk tot het verganke-
lijke goed, — en de-^e treedt bij de ^pnde
als stof op, — en afgekeerdheid van
het onvergankelijke goed; de%e nu schenkt
aan de %onde haar vorm en voltooit haar.— Omne peccatum formaliter consistit

in aversione a Deo, s. THOMAS, sum.
theol. ii-ii, q. 10, a. 3, c, Alle
%onde komt, vormelijk gesproken, op
afgekeerdheid van God neer. — Defectus
(peccati) est ex causa creata, scilicet

libero arbitrio, in quantum deficit ab
ordine primi agentis, scilicet Dei, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 79,
A. 2, C, De onvolmaaktheid der %onde
komt van een geschapen ooi\aak voort,

van den vrijen wil namelijk, in %oover
de^e van den maatstaf van den eersten
bewerker, van God namelijk afwijkt. —
Peccata proprie distingu(u)ntur specie

secundum obiecta, s. thomas, sum.
theol. 1-11, Q. 72, a. i, c, De^onden
worden eigenlijk naar haar voorwerp ge-
soortschikl. — Peccatum (est) in volun-
tate, sicut in subiecto, s. thomas, sum.
theol. i-ii, q. 74, a. 1, c, De -zpnde
hoort bij den wil als bij haar subjekt.— Peccatum actuale, Dadelijke
zonde, POTTERS 11, 17. Peccatum
alienum, Vrcemde zonde, potters
v, 18. Peccatum capitale, Hoofd-
zonde, potters v, 18. Peccatum
carnale, Vlecschclijke zonde. Pec-
catum carnis, Zonde van het
vleesch. Peccatum commissionis,
Zonde van bedrijf. Peccatum con-
tra Deum, Zonde tegen God. Pec-
catum contra naturam, Tegenna-
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tuurlijke zonde, VAN oorschot 189.

Peccatum contra proximum, Zon-

de tegen den naaste. Peccatum
contra seipsum, Zonde tegcn zich

zelf. Peccatum cordis, Zonde van

het hart. Peccatum corporale, Zon-
de van het lichaam. Peccatum ex

ignorantia, Zonde ait onwetend-

heid. Peccatum ex industria, Be-

rckende zonde, beraden zonde. Pec-

catum ex infirmitate, Zonde uit

zwakheid. Peccatum ex malitia,

Zonde uit boos opzet, van oor-

schot 251, zonde uit boosheid,

van oorschot 256. Peccatum ex

passione, Zonde uit hartstocht.

Peccatum formale, Formeele zon-

de, vormclijkc zonde, potters v, i.

Peccatum grave, Zware zonde.

Peccatum habituale, Zondetoe-

stand, bijblijvcnde zonde. Pecca-
\

turn humanae naturae, Wcreld-

zonde, potters ii, 11. Peccatum
imputatum, Tocgerekende zonde.

Peccatum in caelum clamans,

Wraakroepende zonde, potters y,

18. Peccatum in causa, Zonde in

haar oorzaak, potters iv, 106. Pec-

catum in Spiritum Sanctum, Zon-
de tegen den PL Geest, potters v,

18. Peccatum irremissibile, On-
vergeeflijke zonde, onvergeefbare

zonde. Peccatum leve, Kleine zon-

de. Peccatum materiale, Materiee-

le zonde, zakelijke zonde, potters V,

1. Peccatum mortale, Doodzonde.
Peccatum mortale et veniale differunt

in infinitum ex parte aversionis, non

atitem exparte conversions, S. thomas,

SUM. THEOL. Ml, Q. 72, A. 5, AD I,

Doodzonde en dagelijksche yonde ver-

scbillen wel oneindig van elkaar ivat

betreft de afgekeerdheid van God, niet

rvat betreft de toegekeerdheid tot bet

scbepsel. — Ouaecumque charitati repu-

gnant, ex stto genere stmt peccata mor-

'talia, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 13, A. 2, C, Alles rvat indruischt

tegen de liefde is doodzonde. — Homo
.... qui est in peccato morta/i, habitua-

liter peccato inhaeret, s. thomas, QU. ,

DISP. DE VERITATE Q. 24, A. 24, C,

De mensch die in staat van doodzonde

is bangt blijvenderwij-ye de yonde aan.

— Peccatum naturae, Natuurzon-

de, QUAADVLIET III, 54! POTTERS II,

16. Peccatum naturale, Natuur-

zonde, quaadvliet hi, 54; potters

11, 16. Peccatum occultum, Ver-

boi'gen zonde, gehcime zonde. Pec-

catum omissionis, Zonde van ver-

zuim, potters v, 4. Peccatum
operis, Zonde door wcrken. Pec-

catum originale, Erfzonde. Pec-

catum originate ... dicitur esse peccatum

naturae, s. thomas, sum. theol.

1, q. 100, a. 1, c, De erfzonde beet

natuuryonde. — Peccatum oris,

Zonde door den mond. Peccatum
cr accidens, Zonde door toeval.

eccatum per se, Zonde op zich

zelf. Peccatum personac, Persoon-

lijke zonde, potters vi, 78. Pecca-

tum personale, Persoonlijke zonde,

potters vi, 78. Peccatum pro-

prium, Eigen zonde. Peccatum
publicum, Opcnbare zonde. Pec-

catum quasi-habituale, Half bij-

blijvende zonde. Peccatum ratio-

nis, Zonde van het verstand. Pec-

catum remissibile, Vergeeflijke

zonde, vergeefbare zonde. Pecca-

tum reservatum, Voorbehouden
zonde. Peccatum sensualitatis,

Zonde van het zinnelijk begeerver-

mogen. Peccatum spirituale, Gee-

stelijke zonde. Peccatum trans-

gressionis, Zonde van bedrijf.

Peccatum turpe, Schandelijke zon-

ae. Peccatum veniale, Dagelijk-

sche zonde. Peccatum veniale ... proprie

loquendo non habet rationem offensae,

S. THOMAS, QU. DISP. DE MALO Q. J,

A. 2, ad 10, Dagelijksche yonde verwe-

yenlijkt eigenlijk niet bet begrip « belee-

diging 11. — Peccatum veniale non toHit

gratiam, sed tollitur ab ea, s. thomas,

COMM. IN IV SENTENT. D. 22, Q. I,

a. 3, Qla i, ad i, Dagelijksche yonde

verdrijft de genade niet, maar wordt door

haar weggenomen. — In q/wlibet genere

peccati mortalis inveniunt/rr aliqui 1m-

P
P
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perfect! motus ... qui sunt peccata

venialia, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, q. 36, a. 3, c;., Hitmen elk soort

van doodzonde yijn er sommige onvolko-

men bewegingen die dagelijksche yondeti

beeten. — Peccatum voluntarium,
Vrijwillige zonde. Peccatum vo-
luntatis, Wilszonde, zonde van
den veil.

PECULATOR : Landdief, 'r nieuw
WOORDEN-BOEK DER REGTEN.
PECULATUS : Landdieverij, 't

NIEUW WOORDEN-BOEK DER REGTEN.
PECUNIA : Geld.
PEDERASTIA

: Knapenschending.
PER : Door. Omne quod est per se

prius est eo quod est per accidens, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 3, A. 6, C.,

Al mat uit %ich %elf is gaat aan bet

bijkomstige vooraf theol. sum. v. d.
H. THOMAS V. AQUINO I, 81.

In omnibus ... ea quae non per se in-

sunt, reducuntur in aliquid quod per se

inest, sicut in primum, s. THOMAS,
SUM. THEOL. I-II, Q. IO, A. I, C,
B/j alle weyens gaat ivat hun niet uiter-

aard toekomt, op lets anders dat bun
wel uiteraard toekomt als op sjjn

eersten grand terug. — Semper, quod
est per se, est causa eius quod est per
a/illd, S. THOMAS, COMM. IN I ANAL.
post, lf.ct. 7, N° 8, Wat uit %ich

yelf is is steeds oorzaak van wat door

lets anders is. — Secundum Mud quod
rei competit per se, iudicatur de ipsa,

non autem secundum Mud, quod ei com-
petit per accidens, Naar ivat een weyen
van aard uit toekomt, niet naar wat
het toevalligcrwijye toekomt wordt over

bewust weyen geoordeeld.

PERCEPTIBILIS : Waarneembaar.
PERCEPTIBILITAS : Waarneem-
baarheid.

PERCEPTIO : Waarneming, de
groot, denkers van onzen tijd
98. Perceptio intellectiva, Verstan-
delijke waarneming. Perceptio
sensibilis, Zintuigelij ke waarne-
ming, van hoogstraten 11, 105.
Perceptio sensitiva, Zintuigelijke

waarneming. Perceptio simulta-

nea, Gelijktijdigc waarneming.
Perceptio visibilis, Gezichtswaar-
neming.
PERCIPERE : Yvaarnemen.
PERFECTE : Volmaakt.
PERFECTIBIUS : Vervolmaak-
baar.

PERFECTIO
: i. Vervolmaking. —

2. Volmaaktheid, volkomenheid.
Duplex est rei perfectio : prima et

secunda. Prima quidem perfectio est

secundum quod res in sua substantia est

perfecta, ... perfectio autem secunda est

finis, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 73,
a. 1, c, De volmaaktheid van lets is

trveevoudig : eerstkomende en latere vol-

maaktheid. De eerste is die tvaardoor lets

naar yijn yelfstandigheid volmaakt is.

De iweede volmaaktheid is het einddoel.— Aliquid dicitur esse de perfectione

alicuius dupliciter : vel cjuia est necessa-

rian/ ad esse individui ...; aut quia est

necessarium ad conservationem specie/',

S. THOMAS, COMM. IN II SENTENT.
D. 18, Q. i, A. I, ad 3, lets kan op
twee wijyen tot de volkomenheid van
iets behooren, ofwel omdat het voor bet

verenkelde %ijn, ofwel omdat bet voor

het behoud van de soort onontbeerlijk is.— Perfectio rei est in hoc, quod res ad
sui ultimum perducatur, De volmaakt-
heid van iets beslaat hierin dat dit tot

yijn uitersten wasdom gebracht wordt.— Non impedifur perfectio rei nisi

per hoc quod tollitur aliquid de essen-

tialibus rei, s. thomas, vii qu. quod-
lib, a. 5, ad i, De volmaaktheid van
een weyen wordt alleen verhinderd, wan-
neer een onder %ijn weyenlijke deelen

wordt verwijderd. — Perfectio ... unius

rei in altera esse non potest secundum
determinatum esse quod habebat in re

Ma, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERI-
TATE q. 2, a. 2, c, De volmaaktheid

van een weyen kan niet bij een ander

iveyen met hetyelfde %ijn voorkomen dat

ye bij het eerste we%en had.— Perfectio
absoluta, Volstrekte volmaaktheid.
Perfectio accidentalis, Bijkom-
stige volmaaktheid. Perfectio ad-
quisita, Aangeworven volmaakt-
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heid. Perfectio artificialis, Kunst-

matige volmaaktheid. Perfectio

causalis, Oorzakelijke volmaakt-

heid. Perfectio comparata, Verge-
leken volmaaktheid. Perfectio com-
plementaris, Aanvullende vol-

maaktheid. Perfectio comprehen-
soris, Volmaaktheid der gelukzali-

gen. Perfectio consilii, Aangeraden
volmaaktheid. Perfectio debita,

Verschuldigde volmaaktheid. Per-

fectio dispositionis, Volmaakt-
heid der schikking. Perfectio divi-

na, Goddelijke volmaaktheid. Per-

fectio entitativa, Zijnsvolkomen-

hcid. Perfectio essendi, Zijnsvol-

komenheid, weve 12, zijnsvolmaakt-

heid. Perfectio essentialis, Wczens-
volmaaktheid, wczenlijke volmaakt-

heid. Perfectio ethica, Zedelijke

volmaaktheid, ethische volmaakt-

heid. Perfectio exsistentiae, Aan-
zijnsvolmaaktheid. Perfectio ex-

trinseca, Uitwendige volmaaktheid.

Perfectio finalis, Eindvolmaakt-

heid. Perfectio finita, Eindige vol-

maaktheid. Perfectioformae, Vorm-
volmaaktheid. Perfectio formalis,

Vormelijke volmaaktheid. Perfectio

habitualis, Blijvende volmaaktheid.

Perfectio in essendo, Zijnsvol-

maaktheid. Perfectio in supponen-
do, Plaatsbekleedingsvolmaaktheid.

Perfectio infinita, Oneindige vol-

maaktheid. Perfectio infusa, Tnge-

storte volmaaktheid. Perfectio intel-

lects, Verstandsvolmaaktheid. Per-

fectio intrinseca, Imvendige vol-

maaktheid.Perfectio iustitiae,Recht-

vaardigheidsvolmaaktheid. Perfec-

tio limitata, Beperkte volmaaktheid.

Perfectio materialis, Stoffelijke vol-

maaktheid. Perfectio mixta, Ge-
mengde volmaaktheid. Perfectio

moralis, Zedelijke volmaaktheid.

Perfectio naturae, Natuurvolmaakt-

hcid. Perfectio naturalis, Natuur-

lijke volmaaktheid. Perfectio opera-

tionis, Volmaaktheid der werking.

Perfectio particularis, Afzonder-

lijke volmaaktheid. Perfectio par-

tium, Volmaaktheid der deelen.

Perfectio patriae, Hemelsche vol-

maaktheid. Perfectio personalis,

Persoonlijke volmaaktheid. Perfec-

tio physica, Physische volmaakt-

heid. Perfectio positiva, Stellige

volmaaktheid. Perfectio prima,

Eerste volmaaktheid. Perfectio

propria, Eigen volmaaktheid. Per-

fectio quoad entitatem, Wezen-
lijke volmaaktheid. Perfectio

quoad finem, Volmaakte uitge-

rustheid met het oog op het doel.

Perfectio quoad vlrtutem, Vol-

maakte uitgerustheid om te han-

delen. Perfectio sccunda, Latere

volmaaktheid. Perfectio secundum
quid, Beperkte volmaaktheid. Per-

fectio simplex, Enkelvoudige vol-

maaktheid. Perfectio simpliciter

simplex, Louter ongemengde vol-

maaktheid, gezelle 54, onbeperk-

te volmaaktheid. Perfectio speciei,

Soortvolmaaktheid. Perfectio spe-

cifica, Soortvolmaaktheid, soorte-

lijke volmaaktheid. Perfectio spiri-

tualis, Geestclijke volmaaktheid.

Perfectio substantialis, Zelfstandi-

ge volmaaktheid. Perfectio summa,
Hoogste volmaaktheid, opperste

volmaaktheid. Perfectio summa
absolute, Volstrekt opperste vol-

maaktheid. Perfectio superaddita,

Toegevoegde volmaaktheid. Per-

fectio supernaturalis, Bovenna-

tuurlijkc volmaaktheid. Perfectio

totalitatis, Volmaaktheid van het

geheel. Perfectio transcendentalis,

Overtreffende volmaaktheid. Per-

fectio ultima, Uiterste volmaakt-

heid. Ultima perfectio ad quam res

potest pervenire, est haecut coniungatur

suo principio, s. thomas, comm. in

II SENTENT. D. 1 8, Q. 2, A. 2, C,
De uiterste volmaaktheid van een ive-^en

komt hierop neer met %ijn beginsel ver-

eenigd te warden. — Perfectio ultima

absolute, Volstrekt uiterste vol-

maaktheid. Perfectio ultima acci-

dentaliter, Bijkomstigerwijze uiter-

ste volmaaktheid. Perfectio ultima

perfectivus — 23 perseverantia

essentialiter, Wezenlijk uiterste

volmaaktheid. Perfectio ultima in

ordine generationis, In wordings-
opzicht uiterste volmaaktheid. Per-

fectio ultima radicaliter, Naar den
oorsprong beschouwd uiterste vol-

maaktheid. Perfectio universalis,

Algemeene volmaaktheid. Perfectio
viae, Volmaaktheid van wie nog
niet bezitten. Perfectio virtutis,

Volmaaktheid der deugd.
PERFECTIVUS : Vervolmakend.
PERFECTUS : Volmaakt, volko-
men. Res aliqua invenitur perfectadu-
pliciter, uno modo secundum perfectio-

nem sui esse, quod ei competit secundum
propriam speciem ... Invenitur alius

modus perjectionis in rebus creatis, se-

cundum quod perfectio, quae est propria
unius rei, in altera re invenitur; et baec

est perfectio cognoscentis, in quantum
est cognoscens, s. thomas, Qu. disp.

DE VERITATE Q. 2, A. 2, C, Een
we^en kan op twee manieren volmaakt
%ijn : vooreerst door de volmaaktheid

van %ijn eigen vgjn dat hem op grond
van s>ijn eigen soortelijken aard toe-

komt; verder, — en dit geldt voor de

gescbapendingen,—wanneer de volmaakt-
heid die aan een we^en eigen is bij een

ander we^en voorkomt en dit is de

volmaaktheid van het kennende ive^en

in %pover het kennend is. — Perfectum

est prius imperfecta; in diversis quidem,

tempore et natura, ... sedin uno et eodem

imperfectum est prius tempore, etsi sit

posterius natura, s. thomas, sum.

theol. in, Q. 1, A. 5, ad 3, Onder

verschillende we^ens gaat het volmaakte

het onvolmaakte in tijds- en natuurop-

%icht vooraf; binnen een ^elfde we^en

daarentegen komt het onvolmaakte in

ttjdsop^icbt eerst, in natuuropv>icbt

laatst. — Unumquodque secundum quod

perfectum est, sic aicitur bonum, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 4, INTRO-
ductio, A.lles is goed naar gelang bet

volmaakt is.

PERFICERE : Vervolmaken. Eius-

dem est incipere rem, et perficere ipsam,

Een en het^elfde beginsel komt bet toe

iets aan te vangen en het te voltooien.

PERIURE : Meineedigenvijze.
PERIURIUM:Meineed, potters iv,

115, eedbreuk, potters iv, 115,
eedschennis, potters iv, 116. Periu-
rium late et generaliter sumptum,
Oneigenlijke meineed. Periurium
stride et proprie dictum, Eigen-
lijke meineed, meineed in eigenlijken
zin.

PERIURUS : Meineedig.
PERMANENS : Bestendig, blij-

vend, voortdurend.
PERMANENTIA : Bestendigheid,
voortdurendheid, blijvendheid.

PERMISSIO : Oorlof, toelating.

Permissio causalis, Dulding, ge-
dooging. Permissio legalis, Wet-
telijk oorlof.

PERMISSIVE : Verooiiovender-
wijze. Permissive se habere, Ver-
oorloven, toclaten.

PERMISSIVUS : Veroorlovend.
PERMUTATIO : Rutling.

PERPETUE : Eeuwigdurender-
wijze.

PERPETUITAS : Eeuwigdurend-
heid.

PERPETUO : Eeuwigdurender-
wijze.

PERPETUUS : Eeuwigdurend.
PERPLEXE : lladeloos.

PERPLEXITAS : Radcloosheid.
PERPLEXUS : Radcloos.
PERSEITAS : Uit-zich-zelf-zijn.

PERSEVERANS : Volhardend.
PERSEVERANTIA : Volharding,
potters v, 128. Perseverantia est

quaedam specialis virtus ad quam perti-

net in his vel in aliis virtuosis operibus

diuturnilatem sustinere, prout necesse

eSt, S. THOMAS, SI7M. THEOL. II-H,

Q. 137, A. i, c, Volharding is een

afoonderlijke deugd, waaraan het eigen

is bij deugd^ame handelingen den last

dien lange dtmr meebrengt, naar behoo-

ren te dragen. — Perseverantia est in

ratione bene considerata stabilis etper-

petua permansio, s. thomas, sum.
theol. ii-ii, q. 128, c, Volharding
komt hierop neer, een beraden in^icbt
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beslendiger- en bli/venderwij-^e gestand

te doen. — Pcrseverantia finalis,

Eindvolharding, potters II, 105.

PERSONA : Persoon. Persona est

naturae rationabilis individua sub-

stantia, BOETHIUS, DE DUABUS NA-
turi.s C. 3, De persoon is de vereen-

lingde -^elfstandigheid van een redelijke

nalmir. — Persona significat id quod

est perfectissimum in tota natura, scili-

cet subsistens in ralionali natura, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 29, A. 3,

c, Persoon beteekent hetgeen het vol-

maaktste is in geheel de natuur, wat
namelijk ^elfstandig staat in een rede-

lijkc natuur. — Persona dicitur quasi

per se una, s. thomas, sum. theol. r,

q. 29, a. 4, c:., Persoon beet wat op

^ich a>e/f een is. — Persona civilis,

Rechtspersoon, bellefroid 227.

Persona coniuncta, Verecnigdc
persoon. Persona divina, Godde-
lijke persoon. Persona ... divina signi-

ficat relationem ut subsistentem, S.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 29, A. 4, C,
Goddelijh persoon beteekent de betrek-

king als ^elfstandig-staand, theol.

SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO II,

67. — Persona extranea, Vreemd
persoon. Persona fictiva, Persoon
door wecsduiding, bellefroid 228.

Persona intcrposita, Tusschenper-

soon, bellefroid 228. Persona
iuridica, Rechtspersoon, rechts-

persoonlijkhcid, salsmans, recht.
plicht. 74. Persona moralis,

Rechtspersoon, nederlandsche
Iuristen-vereeniging 81; belle-

froid 227. Persona physica, Na-
tuurlijke persoon, bellefroid 227.

Persona privata, Privaatmensch,

salsmans, recht. plicht. 73. Per-

sona propria, Eigen persoon. Per-

sona publica, Ambtelijk persoon.
Persona standi in iudicio, Be-
voegdheid om in rechte op te tre-

den, nederlandsciie juristen-ver-
eeniging 81. Persona subsistens,

Op zich zelf staand persoon.
PERSONALIS : Persoonlijk.

PERSONALITAS : Persoonlijk-

heid, persoonschap. Forma signifi-

cala per hoc nomen, persona, non est

essentia, vel naitira, sed personalitas,

S. THOMAS, SUM. THEOL. 1, Q. 39,
A. 3, ad 4, De vorm die door bet woord
« persoon » word! beteekend, is niet de

we^enheid of de natuur, maar bet per-

soonschap, THEOL . SUM. V. D. H.

THOMAS V. AQUINO II, 258.

PERSONALITER : Persoonlijk.

PERSONIFICARE : Verpersoon-
lijkcn.

PERSONIFICATIO : Verpersoon-
lijking. Personificatio civiiis,

Rechtspcrsoonlijkheid, bellefroid
228 (recht).

PERSPICACITAS : Doordringend-
heid.

PERSPICAX : Doordringend.
PERTINACIA : Hardnekkigheid,
POTTERS III, 229; QUAADVLIET II,

142, verstoktheid, quaadvliet ii,

48, halsstarrigheid.

PERTINAX : Hardnekkig, hals-

starrig, verstokt.

PERVERSIO : Verderving.
PERVERSITAS : Verdorvenheid.
PERVERSUS : Verdorven, bedor-

ven.

PESSIMISMUS : Pessimisme.

PETITIO : 1. Eisch, verzoek. Pe-
titio principii, Vooropstelling van
wat bewezen moet worden, morsch,
EEN OUD WIJSGEERIG PROBLEEM :

ESSENTIE en existentie 11, 57.— 2. Vcrzoekschrift, bellefroid
228. Petitio collectiva, Gezamen-
lijk verzockschrift, bellefroid 228

(recht).
PETULANTIA : Aanstellerij, aan-

stellerigheid.

PHAENOMENALIS : Verschijn-

sellijk.

PHAENOMENALISMUS : Phae-
nomenalisme.
PHAENOMENON : Verschijnsel,

DE groot, denkers over ZIEL EN
LEVEN I.

PHANTASIA : 1. Verbeelding. —
2. Inbceiding. Phantasia est motus

/actus a sensu secundum actum, S. tho-

phantasma —- 233 — philosophia

MAS, COMM. IN III DE ANIMA, LECT.

13, Inbeelding is beweging die metler-

daad door de %intuigen wordt teweeg-

gebracbt. — Pbantasiae « immanent n,

id est perseverant, etiam abeunlibus sen-

sibilibus, et sunt similes sensibus se-

cundum actum, S. THOMAS, COMM. IN

in de anima, lect. 6, De inbeeldingen

blijven of volharden ook wanneer de %in-

tuigelijk waarneembare dingen verdwe-

nen trijn en %i/n wat de daad betreft,

gelijk aan de -^intuigen.

PHANTASMA : Voorstellings-

beeld, de groot, denkers over
ziel en lf.ven 1 26, inbeelding.

Phantasmata ... sunt similitudines sen-

sibilium, s. thomas, comm. in hi
de anima lect. i}, De voorstellings-

beelden yijn de evenbeelden van de %in-

tuigelijk waarneembare dingen. — Opor-

tet, cum aliquis speculalur in aclu,

quod simulformet sibi aliquod pbantas-

ma, s. thomas, comm. in hi de
anima lect. 13, Wanneer iemand

metterdaad bescbouwt, moet bij yjcb

ook eenig voorstellingsbeeld vormen. —
Species intellegibiles factae per intel-

lectum ageniem babent quodammodo

pro subiecto phantasmata, quae sunt

in nobis, s. thomas, comm. in hi

de anima lect. 10, De verstandelijke

kenbeelden die door het inmrkend ver-

stand bewerkt worden hebben eenigs^ins

de voorstellingsbeeldsn die in ons %/jn

tot subjekt. — Quamvis intellect/is pos-

sibilis sit simpliciter nobilior quam

phantasma, tamen secundum quid nihil

prohibet phantasma nobilius esse, in-

quantum scilicet phantasma est actu

similitudo talis rei, quod inlellectui

possibili non convenil nisi in potentia,

S. THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q. 10, a. 6, ao 8, Hoewel het begrijp-

vaardig verstand in volstrekten %in

voortreffelijker is dan het voorstellings-

beeld, toch is er niets op tegen dat in

een bepaald op^icht het voorstellings-

beeld voortreffelijker %pu %ijn, in ^oover

namelijk het voorstellingsbeeld metter-

daad het evenbeeld is van een bepaalde

%aak, wat bet begrijpvaardig verstand

alleen in aanleg is.

PHANTASTICUS : Ingebeeld.

PHARISAICUS : Pharizaisch.

PHARISAISMUS : Pharizaisme.
PHILOSOPHARE : Aan wijsbe-

geerte doen. Qui primi philosophati

sunt ... coepermt philosophari propter

admirationem alicuius causae, s. tho-
mas, comm. in i metaphys. lect. 3,

De eersten die aan wijsbegeerte deden,

deden %ulks uit verwondering omtrent

een oorvraak.

PHILOSOPHEMA : Wijsgeerige

stelling, wijsgecrig leerstuk.

PHILOSOPHIA : Wijsbegeerte.

Philosophia aristotclico-thomisti-

ca, Aristotelisch-thomistische wijs-

begeerte. Philosophia divina, Na-
tuurlijke Godsleer. Philosophia
mathematica, Wiskundige wijsbe-

geerte. Philosophia moralis, Ze-
deleer. Subiectum moralis philosoplnat

est operatio humana ordinata in finem

vel etiam homo proul est voluntarie agens

propter finem, s- thomas, comm. in

1 ethic, nic. lect. I, Voorwerp van de

\edelijke wijsbegeerte is de menschelijke

handeling die op het doel aanstuurt, of

met andere woorden de mensch in ^oover

bij willens om een einddoel handelt .
—

Moralis philosophia in tres partes divi-

ditur. Ouarum prima considerat opera-

tiones unitis hominis ordinatas adfinem,
quae vacatur monastica. Secunda autem

considerat operationes multitudinis do-

mesticae, quae vacatur oeconomica. Tertia

autem considerat operationes multitu-

dinis civilis, quae vacatur politica, s.

THOMAS, COMM. IN I ETHIC. NIC.

lect. i, Zedelijke wijsbegeerte wordt in

drie deelen ingedeeld. Het eersie is het om
de handelingen van een mensch te doen

in trooper %e op een doel gericht ^ijn, en

dil heel persoonlijke qvdeleer. Het ttveede

heefl het over doen en laten van het ge^in

en beet buishoudelijke ^edeleer. Het derde

eindelijk verbandelt wat een staatsver-

eeniging ^ooal verricht en beet staats-

burgerlijke ^edeleer. — Philosophia
moralis oeconomica, Huishoud-
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kunde. Philosophia moralis poli-

tica, Staathuishoudkundc. Philoso-
phia naturalis, Natuurlijke wiis-
begeerte. Naturalis ... philosophia

de naturalibus est, s. thomas, comm.
in 1 physic, lect. i, N° 3, Natuur-
lijke wijsbegeerte is het om de natuur-

dingen te doen. — Philosophia peren-
nis, Eeuwige wijsbegeerte. Philo-
sophia physica, Natuurlijke wijs-
begeerte. Philosophia practica,
Praktische wijsbegeerte. Philoso-
phia prima, Eerste wijsbegeerte.

Philosophia ... prima est de communibus
quia eius consideratio est circa ipsas

res communes, scilicet circa ens et partes

et passiones entis, s. thomas, comm.
in 1 post. anal. lect. 20, n° 5, De
eerste wijsbegeerte is het om de alge-

meene begrippen te doen; %e beschouwt

immers algemeene dingen, het \ijnde

namelijk en de onderdeelen en eigenschap-

pen van het %ijnde. — Philosophia
rationalis, Denkleer. Philosophia
speculativa, Bespiegelendc wijsbe-

geerte.

PHILOSOPHICUS : Wijsgeerig.

PHILOSOPHUS : i. Wijsgeer. —
2. De wijsgeer bij uitstek, Aristo-

teles.

PHILOTIMIA : Verla.ngen naar

gewone eerbewijzen.

PHILTRUM : Verleidende hekserij.

PHRENISIS : Razernij.

PHYSICA : Natuurlijke wijsbe-

geerte, natuurkundc. De his ... quae

dependent a materia non solum secundum

esse sed etiam secundum rationem, est

Naturalis, quae Physica dicitur, s.

THOMAS, COMM. IN I PHYSIC LECT. I,

n° 3, Om alles mat niet alleen in %ijn

%ijn, maar ook in %ijn begrip van de

stoj'afhangt , is het de natuurlijke wijsbe-

geerte, dit is de natuurkunde, te doen.

PHYSICE : Natuurlijkerwijs.

PHYSICUS : Physisch, natuurlijk,

natuurkundig.
PHYSIOGONOMIA : Gelaatswi-

chelarij.

PIETAS : 1. Hoogachting, quAAd-
VLIEt II, 105, ecrbiedigc voorko-

mendheid, potters iv, 142. Pietas
filialis, Kinderlijke liefde en hulde,
picteit. — 2. Gave van godsvrucht
PIGER : Lui, vadsig.

PIGNORARE : Verpanden.
PIGNORARI : Als pand aannemen.
PIGNORATIO : Vcrpanding, pand-
geving.

PIGNORATOR : Pandaannemer.
PIGNUS : 1 . Pand, 't nieuw woor-
den-boek der regten, onderpand.— 2. Pandgeving.
PIGRITIA : Luiheid, vadsigheid.

PLAGIATUS : Slavenhandel.

PLANTA : Plant.

PLENITUDO : Volheid. Plenitudo
absoluta, Volstrekte volheid. Ple-
nitudo excellentiae, Uitstekend-

heidsvolheid. Plenitudo formalis,
Vormelijke volheid. Plenitudo re-

dundantiae, Overvloedige volheid,

JANSSENS, HET MENSCHGF.WORDEN
woord 298. Plenitudo subiectiva,

Subjektieve volheid. Plenitudo
sufficientiae, Voldoende volheid

(c:hristusleer) .

PLURALIS : Meervoudig.
PLURALITAS : Meervoudigheid,
quaadvliet hi, 32, veelvoudigheid.

PNEUMA : Geest.

POENA : Straf, bestraffing, afstraf-

fing, boete, strafmiddel, beysens,

hoofdstukken uit de bijzondere
ethiek iv, 52. Poena a iure, Door
de wet bcpaalde straf. Poena ab
homine, Door de overheid be-

paalde straf. Poena acccssoria, Bij-

komende straf, bellefroid 225.

Poena aeterna, Eeuwige straf. Poe-

na afflictiva, Lijfstraf. Poena arbi-

traria, Willekeurige straf, belle-

froid 225. Poena capitalis, Dood-
straf, beixefroid 225. Poena capi-

tis, Doodstraf, bellefroid 225.

Poena civilis, Burgerlijke straf.

Poena comminatoria, Bedreigende

straf. Poena corporalis, Kastijding,

lijfstraf. Poena damni, Straf van
schade, potters hi, 296. Poena ...

damni est duplex, qua separabuntur a

visione Dei ... alia est privatio visionis

poenalis — 235 — polymerns

gloriae sanctorum, S. thomas, comm.
IN II AD THESSAL. C. I, LECT. 2,

Strap van schade is tiveevoudig, de ge-

straften ^itllen namelijk van den aanblik

van God verstooten blijven en de aanblik

van de heerlijkheid der heiligen %al hun

onihouden worden. — Poena determi-

nata, Bepaalde straf. Poena disci-

plinaris, Tuchtmiddcl, van oor-
schot 262, 267, tuchtstraf, belle-

froid 225. Poena ferendae senten- i

tiae, Op te leggen straf. Poena
finita, Beperkte straf. Poena inde-

terminata, Niet bepaalde straf.

Poena infamans, Onteerende straf,

bellefroid 225. Poena infernalis,

Helsche straf. Poena infinita, On-
eindige straf. Poena iusta, Recht-
matige straf. Poena latae senten-

tiae. Door het vergrijp zelf inge-

loopen straf. Poena medicinalis,

Verbeterende straf, beysens, hoofd-
STUKKEN UIT DE BIJZONDF.RE ETHIEK
iv, 60, genezende straf. Poena
mere vindicativa, Louter vergel-

dende straf. Poena mortis, Dood-
straf. Poena nullitatis, Straf van
nietigheid. Poena pecuniaria, Geld-

boete. Poena perpetua, Levenslan-

ge straf, bellefroid 225. Poena
praeservativa, Voorbehoedende
straf, afschrikwekkende straf. Poena
principalis, Hoofdstraf, belle-

froid 225. Poena purgatoria, Straf

van 't vagevuur. Poena retributiva,

Herstellende straf, beysens, hoofd-
STUKKEN UIT DF. BIJZONDERE ETHIEK
iv, 66. Poena satisfactoria, Ge-
noegdoening gevende straf. Poena
secundaria, Ondergeschikte straf,

bijstraf. Poena sensibilis, Bestraf-

fing van de zintuigen. Poena sensus,
Straf van gevoel, potters hi, 296.

Poena spiritualis, Geestelijke straf.

Poena subsidiaria, Vervangende
straf, bellefroid 225. Poena ta-

lionis, Straf van wedcrvergelding.

Poena temporaria, Tijdelijke straf,

bellefroid 225. Poena vindica-

tiva, Wrekende straf.

POENALIS : Strafrechtchjk, bel-

lefroid 225, strafvorderend, tot

straf dicnend.
POENALITAS : i. Strafwaardig-

hcid. — 2. Straf, bestraffing.

POENITENS : 1. Bvl. nw. : Boet-
vaardig, rouwmoedig. — 2. Zst.

nw. : a) Boetvaardige. b) Biechte-

ling, biechtkind.

POENITENTIA : 1. Boctvaardig-

heid, potters v, 126, boete. Poeni-
tentia publica, Openlijke boet-

vaardigheid. Poenitentia sollemnis,

Plechtige boetvaardigheid. — 2. Sa-

krament van boetvaardigheid, pot-

ters 11, 159, biecht.— 3. Penitentie.

POENITENTIALIS : De biecht

betreffend.

POLITICA : Staathuishoudkunde.

POLITICUS : Staatsburgerlijk.

POLLICERI : Beloven, toezeggen.

POLLICITATIO : Belofte, 'r NiEirw

WOORDEN-BOEK DER REGTEN, toe-

zegging-
POLLICITATOR : Belover, toe-

zegger.
POLLUERE : Bevlekken, bezoe-

delen, zaad uitstorten.

POLLUTIO : Zelfbevlekking, zaad-

uitstorting. Pollutio culpabilis,

Zondige zelfbevlekking. Pollutio

nocturna, Nachtelijke zelfbevlek-

king.

POLYANDER : Veelmanmg.
POLYANDRIA : Veelmannerij.

POLYARCHIA : Veelhoofdige re-

geeringsvorm, meerhoofdigc re-

geeringsvorm.

POLYARCHICUS : Veelhoofdig,

potters iv, 168, meerhoofdig.

POLYGAMIA : Veelwijverij. Poly-

gamia simultanea, Gelijktijdige

veelwijverij. Polygamia successi-

va, Niet gelijktijdige veelwijverij.

POLYGAMUS : Veelwijvig.

POLYGYNIA : Veelwijverij.

POLYGYNUS : Veelwijvig.

POLYMERIA : Veeldeeligheid
(scheikundf).

POLYMERUS : Veeldeelig (schei-
kunde).
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POLYMORPHISMUS : Veelvor-
|

migheid.
POLYSYLLOGISMUS : Ketting-

i

sluitrede (denkleer).
POLYTHEISMUS : Veelgoderij,
polvtheisme.

PONTIFEX : Oppcrpriester. Pon-
tifcx Romanus, Paus van Rome.
Summus Pontifcx, Paus.
POPULUS : Volk.

POSITIO : i. Schikking. Positio ...

est ordo partium in loto, s. thomas,
sum. c. gent, iv, 65, Schikking is de

verhouding van tie dee/ex binnen het

geheel. — 2. Stelling. Positio abso-
luta, Volstrekte stelling. Positio

absurda, Ongerijmde stelling. Po-
sitio comparata, Vergeleken stel-

ling.

POSITIVE : In zijn stelligen vorm,
quaadvliet ii, 1

1 9, stelligerwijze.

POSITIVISMUS : Positivisme. Po-
sitivismus iuridicus, Rechtskun-
dig positivisme. Positivismus mo-
rales, Zedekundig positivisme.

POSITIVUS : Stellig, potters n, 2.

POSSE : Kunnen. A posse ad esse

non valet illatio, Van kunnen tot aan-

•%ijn te besluilen gaat niet op.

POSSESSIO : 1. Bezit. Possessio
aequivoca, Dubbelzinnig bezit.

Possessio bonae fidei, Bezit te

goeder trouw, bellefroid 253.
Possessio civilis, Burgerlijk bezit,

ibidem 233. Possessio constans,
Standvastig bezit, ibidem 233. Pos-
sessio continua, Voortdurend be-

zit, ibidem 233. Possessio definiti-

va, Volkomen bezit. Possessio do-

minativa, Volstrekt bezit. Posses-

sio fiduciaria, Bezit te goeder
trouw. Possessio immemorialis,
Bezit sedert onheuglijke jaren, bel-

lefroid 233. Possessio ininter-

rupta, Onafgebroken bezit, ibidem

233. Possessio interrupta, Afge-
broken bezit. Possessio legalis,

Wettelijk bezit. Possessio malae
fidei, Bezit te kwader trouw, belle-

froid 233. Possessio naturalis,

Natuurlijk bezit, ibidem 233. Pos-

sessio occulta, Heimclijk bezit
ibidem 233. Possessio pacifica
Rusiig bezit, ibidem 233. Possessio
pracscriptiva. Door verjaring aan-
geworven bezit. Possessio privata
Bizondere eigendom, privaatbezit,

potters iv, 224. Possessio publica,
Openbaar bezit, bellefroid 233.
Possessio realis, Wezenlijk bezit.

Possessio utilis, Deagdelijk bezit,

bellefroid 233. — 2. Bczitneming,
dosfel 86, inbezitneming. — 3. Be-
zitrecht. — 4. Bczittingen, eigen-

dommen. — 5. Bezetenheid. Pos-
sessio daemoniaca, Bezetenheid.

POSSESSOR : Bezitter, bellefroid
233. Possessor actualis, Tegen-
woordig bezitter, ibidem 233. Pos-
sessor bonae fidei, Bezitter te goe-
der troUW, SALS.MANS, RECHT. PLICHT.

Il6; BELLEFROID 233. Possessor
civilis, Bezitter, nederlandsche
JURISTEN-VEREENIGING 83. PoSSes-
sor dubiae fidei, Bezitter ter twijfel-

achtige trouw, salsmans, recht.
plicht. 117. Possessor interme-
dius, Tusschentijdsch bezitter,

bellefroid 233. Possessor malae
fidei, Bezitter te kwader trouw,
SALSMANS, RECHT. PLICHT. 117;
bellefroid 233. Possessor natura-

lis, Houder, nederlandsche jv-

RISTEN-VEREENIGING 83. Possessor
simplex, Bloot bezitter, belle-

froid 233.

POSSESSORIUS : Bezitrechtelijk,

BELLEFROID 234 (RECHr).
POSSIBILIS : Mogelijfc. Possibile ...

dicitur dupliciter secundum Philoso-

phtim uno modo per respectum ad

aliquam potentiam, sicut quod stibditur

bumanae potentiae, dicitur- esse possibile

homini ... (Altera modo) absolute, ex

habitudine terminorum, S. thomas,
sum. theol. i, q. 25, a. 3, c, « Mo-
gelijk u wordt naar den Wijsgeer op

twee manieren gebruikt : vooreerst in

verbouding tot een bepaald vermogen;

spo wordt wat onder menscbelijk ver-

mogen valt den mensch mogelijk genoemd.

Verder in volstrekten %in, om de' ver-

possibilitas — 237 — potentia

houding der uitersten namelijk. — Ea ...

quae non sunt nec erunt nec fuerunt, a i

Deo sciuntur quasi eius virtutipossibilia

;

unde non cognoscit ea ut exsistentia

aliqualiter in seipsis, sed ut exsistentia

solum in potentia divina. Quae quidem

a quibusdam dicuntur a Deo cognosci

secundum notitiam simplicis intellegen-

tiae, s. thomas, sum. c. gent, i, 66,

Wat is, noch %al %ijtt, noch geweest is

wordt door God gekend als mogelijk

voor ^ijn macht. Die dingen kent Hi/

dus niet als in %ich -%elf, maar alleen

als in de goddelijke macht %jjnde en

daarom %eggen sommigen dat ^e door

God met kennis van louter begrijpen

gekend warden. — Prima ratio possi-

bilis in hoc consistit, quod convenit

ipsum agere vel esse in acta, S. thomas,
comm. in ix metaphys. lect. 7,

De eerste eigenschap van het mogelijke

komt bierop neer, dat het geschikt we%e

otn te handekn en metterdaad te ^ijn. —
Possibilis absolute, Volstrekt mo-
gelijk. Hoc ... repugnat ralioni possi-

bilis absoluti, quod subditur divinae

omnipotentiae, quod implicat in se esse

et non esse simul, s. thomas, sum.

theol. i, Q. 25, a. 3, c, Met het

begrip van het volstrekt mogelijke dat

onder de goddelijke almacbt valt strookt

niet datgene wat ter^elfderlijd %pu %ijn

en niet^ijn. — Possibilis active, Be-

drijvenderwijze mogelijk. Possibi-

lis extrinsece, Uiterlijk mogelijk.
J

Possibilis hypothetice, Voorwaar-

deiijk mogelijk. Possibilis intrin-

sece, Innerlijk mogelijk. Late pos-

sibilis. In ruimen zin mogelijk.

Possibilis logice, Redekundig mo-
gelijk. Mere possibilis, Louter

mogelijk. Possibilis praecisive,

Als mogelijk beschouwd. Possibi-

lis secundum seipsum, In zich

zelf mogelijk. Possibilis simplici-

ter, Mogelijk zonder mcer. Possi-

bilis stride, In engen zin mogelijk.

POSSIBILITAS : Mogelijkheid.

Possibilitas absoluta, Volstrekte

mogelijkheid. Possibilitas externa,

Uiterlijke mogelijkheid, beysens,

NATUURPHILOSOPHIE 300; ONTOLO-
gie 5. Possibilitas hypothetica,

Voorwaardclijke mogelijkheid. Pos-
sibilitas interna, Innerlijke moge-
lijkheid, BEYSENS, ONTOLOGIE 15.

Possibilitas late sumpta, Moge-
lijkheid in ruimen zin. Possibilitas

logica, Redekundige mogelijkheid.

Possibilitas praecisiva, Mogelijk-

heid als beschouwingsgrond. Pos-
sibilitas simpliciter, Mogelijkheid

zonder meer. Possibilitas stricta,

Mogelijkheid in engen zin.

POSTERIOR : Later, later komend.
A posteriori, Achteraf, ach/erna,

NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENI-

GING 83, uit de feiten, na vastsleiling

van de feiten. — Per posterius dici,

Bij afleiding toepasselijk sjjn. — Po-

sterior causalitate, Later wat de
oorzaak betreft. Posterior cogni-

tione. Later in kenorde. Posterior

dignitate, Later wat de waardig-

heid betreft. Posterior dispositio-

ne, Later wat de schikking betreft.

Posterior natura, Later wat de

natuur betreft. Posterior tempore,

Later wat den tijd betreft.

POSTERIORITAS : Laterheid.

POSTPRAEDICAMENTUM :

Tweederangshoofdbcgrip, napraedi-

cament. Postpraedicamenta sunt, quae

diversa rerum genera consequuntur,

S. THOMAS, SUM. THEOL. HI, Q. 49,
A. i, c, Tweederangshoojdbegrippen

%/jn die begrippen die op de verschillende

geslachten van we^ens volgen.

POSTULARE : Eischen, vooraf

eischen, vragen, smecken.
POSTULATIO : Smccking.
POSTULATUM : Vooreisch, voot-

onderstelling, postulaat.

POTENTIA : 1. Aanleg, de croot,
DENKERS VAN ONZF.N TIJD VII;

BEYSENS, ONTOLOGIE 42; POTTERS I,

262, vatbaarheid, van hoogstra-
TEN I, 35; BEYSENS, NATUURPHILO-
SOPHIE 112. In potentia ad. In aanleg

tot, BEYSENS, ONTOLOGIE 42, aatl-

gelegd Op, BEYSENS, NATUUR PHILOSO-
phte 113. — Potentia non potest



potentia potentia

defmiri nisi per actum, s. thomas,
COMM. IN IX METAPHYS. LECT. 7,

Aanleg kan alleen op grand van de daad
bepaald warden. — Unumquodque ... ex
hoc agit quod est acta, patitur vera ex
hoc quod est potentia, s. thomas, sum.
c. gent, ii, 7, Alks handelt in

%oover het metlerdaad is en ondergaat

in %oover het in aanleg is. — Potentia

est eius cuius est actus, Aanleg en daad
gelden eemrelfde we^en. — Cum potentia

et actus dividant ens et quodlibet genm
entis, oportet quod ad idem genus refera-

tur potentia et actus, s. thomas, sum.

theol. r, Q. 77, a. i, c, Daar aanleg

en daad het wev^en en ieder slag van

we^en indeelen, %oo moeten aanleg en

daad op een^elfde geslacht teruggaan. —
Si actus non est in genere substantiae,

potentia quae dicitur ad ilium actum,

non potest esse in genere substantiae, s.

THOMAS, SUM. TIIEOL. I, Q. 77, A. I,

c, Wanneer de daad niet tot hetgeslacht

A %elfstandigheid » behoort, dan kan de

aanleg tot bewuste dadelijkheid evenmin

tot het geslacht « ^elfstandigheid'» be-

hooren. — Omne ... quod est in potentia

ad aliquid et receptivum eius, caret eo

ad quod est in potentia et cuius est

receptivum, s. thomas, comm. in hi
de anima lect. 7, Alles wat tot lets

in aanleg is en dit moet ontvangen, ont-

beert dat waartoe het in aanleg is en

dat het %al ontvangen. — Potentia sim-

pliciter posterior est actu, s. thomas,
sum. theol. 1, q. 9, a. i, c, Aanleg

komt, volstrekt beschouwd, na dadelijk-

heid.— Actus ... perfectior estpotentia,

S. THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.
lect. 8, Daad is volmaakter dan aan-

leg. — Potentia quae non reducitur in

actum, est frustra, Aanleg die niet tot

handelen overgaat is te vergeefs. —
Quod transit de potentia ad actum, mu-
tatur, Wat van aanleg tot daad overgaat

verandert. — Potentia absoluta,

Volstrekte aanleg. Potentia acci-

dentalis, Buitenwezenlijke aanleg.

Potentia activa, Bedrijfsaanleg.

Potentia activa late dicta, Bedrijfs-

aanleg in ruimen zin. Potentia

actualis, Daadwerkelijkc aanleg.

Potentia completa, Volledige aan-
leg. Potentia creata, Geschapen
aanleg. Potentia entitativa, Zijns-

aanleg. Potentia essentialis, We-
zenlijke aanleg. Potentia imperfec-
ta, Onvolmaakre aanleg. Potentia
increata, Ongeschapen aanleg. Po-
tentia indisposita, Ongeschikte
aanleg. Potentia logica, Logische
aanleg. Potentia materiae, Stoffe-

lijke aanleg. Potentia metaphysica,
Metaphysische aanleg. Potentia
mixta, Gemengde aanleg. Potentia
naturalis, Natuurlijke aanleg. Po-
tentia non operativa, Lijdende aan-

leg. Potentia non pura, Gemengde
aanleg. Potentia obiectiva, Moge-
lijkheid, objektieve aanleg, logische

aanleg. Potentia oboedientialis, Ge-
willige aanleg, potters ii, 87, ge-

hoorzamendc aanleg. Potentia 0-

boedientialis activa, Bedrijvende

gewillige aanleg. Potentia oboe-
dientialis passiva, Lijdende gewil-

lige aanleg. Potentia operativa,

Weikaanleg. Potentia passiva, Lij-

delijke aanleg. Sicut potentia passiva

sequitur ens in potentia, ita potentia

activa sequitur ens in actu, s. thomas,

sum. c. gent. 11, 7, Zooals lijdende

aanleg volgt op m%en in aanleg, qvo 00k

bedrijfsaanleg op we^en metlerdaad. —
Potentia passiva stricte dicta, Lij-

delijke aanleg in strengen zin. Po-

tentia perfecta, Volmaakte aanleg.

Potentia prima, Eerste aanleg. Po-
tentia proxima, Nabije aanleg. Po-
tentia pura, Zuivere aanleg, loutere

aanleg. Potentia realis, Werkelijke

aanleg. Potentia receptiva, Ont-
vangaanleg. Potentia remota, Ver-

wijderde aanleg. Potentiae simul-
tatis, Samen venvezenlijkbare mo-
gelijkhcden. Potentia subiecti%ra,

Subjekticve aanleg. — 2. Vermo-
gen, DE GROOT, LEVEN VAN DEN H.

THOMAS VAN AQUINO l8o; VAN COP-

PENOLLE, ALGEMEENE SAKRAMEN-
tenleer 163, vaardigheid, kracht.

Potentia potest naturaliter Jerri in id

potentia — 239 — potentia

omne quod continetur sub eius formalt

obiccto, Een vermogen kan door %ijn

eigen aard alles bereiken wat onder %ijn

vormelijk voorwerp valt. — Ouaelibet

... potentia necessariam babitudinem

habet ad proprium et principale obiec-

tum, ut visus ad colorem, quia de sui

ratione est ut in Mud tendat, s. tho-
mas, sum. theol. i, q. 19, a. 3, c,
Elk vermogen is nood^akelijk op ^ijn

eigen en voornaamste voorwerp aange-

we^en \ooals het ge^icht op de kleur;

het hoort namelijk bij fijn aard naar

voornoemd voorwerp te streven. —
Nulla potentia ferri potest extra lati-

tudinem sui obiecti, Geen enkel vermo-

gen kan verder reiken dan de omvang
van %ijn voorwerp. — Si aliqua potentia

secundum propriam rationem ordinetur

ad aliquod obiectum secundum commu-
nem rationem obiecti, non diversificabitur

ilia potentia secundum diversitates par-

ticularium differentiarum, s. thomas,
sum. theol. 1, Q. 79, a. 7, c, Wan-
neer een vermogen door ^ijn eigen aard

op een of attder voorwerp naar ^ijn

algemeen op^icht aangewe^en is, dan

wordt dit vermogen niet naar gelang van

de nadere bi^pnderheden van jftttl voor-

werp verder ingedeeld. — Potentiae

specificantur per actus et obiecta, De
vermogens warden op grand van bun

hancklingen en voorwerpen gesoorlschikt.— Quanta aliqua potentia est alitor,

tanto ad plura se extendit, s. thomas,
QUAEST. DISP. DE ANIMA A. 1 3, AD 4,

Hoe hooger een vermogen stoat, %oo meer

bereikt het. — Potentia secundum id

quod est, dicitur ad actum; unde oportet

quod per actum definiatur potentia et

secundum diversitatem actuum diversi-

ficentur potentiae, s. thomas, Qu.

disput. de anima A. 1 3, c, Een ver-

mogen is als ^podanig op de daadgerichl

en i(po moet een vermogen naar den aard

der handeling bepaald en naar de ver-

scheidenheid der handelingen ingedeeld

warden. — Potentia ... quasi forma
organi, s. thomas, comm. in it de
anima lect. 24, Een vermogen is als

de porm van een orgaan. — Potentia,

quo perfectior est, eo universalius habet

obiectum, Hoe volmaakter een vermogen

is, \oo algemeener is sj/'n voorwerp. —
Potentia quaepotest maius,potest minus,

Een vermogen dat op lets meer berekend

is, is 00k tot lets minders in staat. —
Ubi terminatur operatio prioris poten-

tiae, ibi incipit operatio sequentis, Waar
de bedrijvigheia van een vermogen op-

houdt, daar vangl desy van een volgend

vermogen aan. — Potentia abstrac-
tiva, Aftrekkingsvermogen. Poten-
tia acta, Aangedreven vermogen.
Potentia activa, Bedrijvend ver-

mOgcn. Obiecta ... polentiarum acti-

varum sunt operala tpsarum, s. tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 6,

Voorwerp van de bedrijvende vermogens

is wat %e uitwerken ^elf. — Obiecta...

polentiarum activarum comparantur ad
operationes ipsarum utfines, s.thomas,
COMM. IN II DE ANIMA LECT. 6,

Het voorwerp van de bedrijvende ver-

mogens laat %ich legenover de^er ver-

richtingen als einddoel gelden. — Po-
tentia activa corporea, Lichamclijk

bedrijvend vermogen. Potentia ac-

tiva incorporea, Onlichamelijk be-

drijvend vermogen. Potentia activa

late dicta, Bedrijvend vermogen in

ruimen zin. Potentia actualis,

Daadwerkelijk vermogen. Potentia
adventitia, Bijkomend vermogen.
Potentia acstimativa, Schattings-

vermogen. Potentia agens, Aan-
drijvend vermogen. Potentia ani-

mae, Zielsvcrmogen. Cum potentia

animae Jion sit eius essentia, oportet

quod sit accidens, el est in secunda specie

qualitatis, s. thomas, sum. theol. i,

q. 77, a. 1, ad 5, Daar een vermogen

der %iel niet haar we^enheid is, %oo moet
het een bijkomstigheid \ijn; het hoort

namelijk in de tweede ondersoort der

hoedanigbeid thuis. — Secundum dislinc-

tionem obiectorum attenditur distinctio

potentiarum animae, s. thomas,
QUAEST. DISP. DE ANIMA A. 1 3, C,
De vermogens der r^iel warden ingedeeld

naar bun voorwerp. — Manifesium est

quod potentia animae, quae est actus
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alicuius organi, conformatur Mi organo,

S. THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 7, Het ligt voor de hand dat een

vermogen der %iel, dat de verrichting is

van een of ander orgaan, aan dit orgaan

aangepast wordt. — Potentia anima-
lis, Ziellijk vermogen, dicrlijk ver-

mogen. Potentia anorganica, On- I

bewerktuigde kracht. Potentia ap-

petitiva, Begeervermogen, van
oorschot 258, streefvermogen.

Potentia apprehensiva, Waarne-
mingsvermogen. Potentia artifi-

cialis, Kunstmatig vermogen. Po-

tentia assimilata, Aangepast ver-

mogen. Potentia augmentativa,

Groeivermogcn. Potentia cogita-

tiva, Menschelijk schattingsvermo-

gen, bizondere rede. Potentia co-

gnitiva, Kenvermogen, van hoog-
straten 1, 215. Potentia cognitrix,

Kenvermogen. Nulla potentia cogni-

trix nataraliter deficit a cognitione sui

obiecti, Geen enkel kenvermogen blijft,

wanneer het om de kennis van zi/n

voonverp gaat, door -zijn eigen aard in

gebreke. — Potentia cognoscitiva,

Kenvermogen, van hoogstraten

1, 215. Ad diversa cognoscenda

diversae potentiae cognoscitivae requi-

runtur, s. thomas, comm. in hi de
anima lf.ct. 8, Om uiteenloopende

dingen te kennen, Tijn er uiteenloopende

kenvermogens noodig. — Potentia

coniuncti, Op heel den mensch
tcruggaand vermogen. Potentia

conservativa, Behoudsvermogcn.
Potentia corporalis, Lichamelijk

vermogen. Potentia discurrens,

Redeneervermogen. Potentia exse-

cutiva, Uitvoeringsvermogen, uit-

vocrend vermogen. Potentia Ani-

ta, Beperkt vermogen. Potentia

gencrativa, Voortbrengingskracht,

DE GROOT, HET LEVEN V. D. H.

thomas v. aquino 304, teelvermo-
gen. Potentia irnaginativa, Inbeel-

dingsvermogen, verbcclding. Po-

tentia immaterialis, Onstoffelijk

vermogen. Potentia incorporca,

Onlichamclijk vermogen. Potentiae

inferiores, Lagerc krachten. Poten-
tia innata, Aangeboren vermogen.
Potentia instrumentalis, Werk-
tuigelijk vermogen (sakramenten-
leer). Potentia intellectiva, Be-

vattingsvermogen, vcrstandelijk

vermogen. Potentia irascibilis,

Weervermogen, quaadvliet ii, i 5 6.

Potentia irrationalis, Onrcdelijk

vermogen. Potentia libera, Vrij

vermogen. Potentia locomotiva,
Voortbewegingsvermogen. Poten-

tia materialis, Stoffelijk vermogen.

Potentia mathematica, Wiskundig
vermogen. Potentia memorativa,
Geheugen. Potentia ministerialis,

Bedienaarsvermogcn (sakramen-
tenleer). Potentia moralis, Zede-

lijk vermogen. Potentia motiva,

Bewegingsvcrmogen, terburg 67.

Potentia motrix, Voortbewegings-

vermogen. Potentia naturalis, Na-
tuurlijk vermogen. Potentia natu-

ralis propria, Eigen natuurlijke

kracht. Potentia negativa, Ont-

kennend vermogen. Potentia non
vitalis, Niet levensvatbaar vermo-

gen. Potentia nutritiva, Voedings-

vermogen. Potentia operativa,

Werkvermogen. Potentiaordinaria,
Gewoon vermogen. Potentia or-

ganica, Bewerktuigd vermogen.

Potentia originalis, Oorspronke-

lijk vermogen. Potentia particu-

laris, Afzonderlijk vermogen. Po-

tentia passiva, Lijdend vermogen.

Obiecta ... potentiarum passivarum

comparantur ad operationes earum ut

activa, quia reducunt potentias in actum,

sicut visibik visum et omne sensibik

sensum, s. thomas, comm. in ii df.

anima lect. 6, Het voonverp van

lijdende vermogens laat zjch tegenover

deyer daad als bedrijvend gelden; het

brengt namelijk voornoemd vermogen tot

daad, spools het gezjene het gezicht en

alle "zintuigeUjk waarneembaar wezen

het passende %intuig tot daad brengt. —
Potentia passiva corporea, Licha-

melijk lijdend vermogen. Potentia

passiva incorporea, Onlichamelijk
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lijdend vermogen. Potentia phan-
tastica, Inbeeldingsvermogen, ver-

beelding. Potentia physica, Phy-
sisch vermogen. Potentia positiva,

Stellig vermogen. Potentia practi-

ca, Praktisch vermogen. Potentia
pure naturalis, Louter natuurlijk

vermogen. Potentia rationalis,

Redelijk vermogen. Potentia resis-

tiva, Weerstandsvermogen. Poten-
tia sensitiva, Zintuigeiijk vermo-
gen. Non possemus sentire differentiam

dulcis et albi, nisi esset una potentia

sensitiva communis, quae cognosceret

utrumque, s. thomas, comm. in ni
de anima lect. 8, Het gaat niet aan
het verschil tusschen %oet en wit ivaar

te nemen ponder een algemeen zintuigelijk

vermogen dat beide kent. — Potentia
simpliciter naturalis, Gewoon na-
tuurlijke kracht. Potentia specula-
tiva, Bespiegelend vermogen. Po-
tentia subiectiva, Subjcktief ver-
mogen. Potentia superior, Hoogere
kracht. Potentia tactiva, Tastver-
mogen. Potentia transmutativa,
Wijzigingsvermogen. Potentia uni-
versalis, Algemeen vermogen. Po-
tentia vegetativa, Plantelijk vermo-
gen, plantaardig vermogen. Poten-
tia visiva, Gezichtsvermogcn. Po-
tentia visiva, quae respicit suum obiec-

ium secundum rationem colorati non
diversificalur per diversitatem albi et

nigri, s. thomas, sum. theol. i, q. 79,
a. 7, c, Het ger/chtsvermogen dat %ijn

voorwerp beschouwt in zpover het kleur

heeft, wordt verder niet ingedeeld naar

gelang het wit of zwart waarneemt. —
Potentia vitalis, Leefvermogen. —
3. Macht, mogendheid. Potentia ...

exsecutiva est providentiae, unde actus

potentiae praesupponit actum provi-

dentiae, sicut dirigentis, s. thomas,
QUAKST. D1SP. DE VERITATF. Q. 5, A. I,

C, Macht voert nil wat voor^ienigheid

voorheeft en zpo vooronderstelt een daad
van macht een daad van leidende voor-

zienigheid. — Potentia absoluta,

Volstrekte almacht, janssens, DE
heerliikiieden van het godde-

lijk moederschap 20. Potentia
creata, Schepsellijke macht, macht
van het schepscl. Potentia creativa,
Scheppende macht. Potentia crea-
tdx, Scheppende macht. Potentia
divina, Goddelijke macht. Potentia
infinita, Oneindige macht, onein-
dige mogendheid. Potentia mira-
culosa, Macht om mirakelen te

bewerken, macht om wonderen te

doen. Potentia ordinata, Gods ge-
wone almacht. Potentia ordinata
extraordinaria, Gods buitennatuur-
lijke gewone almacht. Potentia or-

dinata ordinaria, Gods natuurlijke
gewone almacht.
POTENTIALIS : In aanleg zijndc,

machtelijk.

POTENTIALITAS : Aanleg, in

aanleg zijn, machtelijkheid.

POTENTIALITER : In aanleg,
machteli

jkerwi jze.

POTESTAS : i. Macht, gezag,
heerschappij. Potestas absoluta,
Onbegrensde macht, bellefroid
235. Potestas administrativa, Be-
stuursmacht, bellefroid 235. Po-
testas arbitraria, Willekeurige
macht, bellefroid 235. Potestas
auctoritatis, Macht des gezags,
potters vi, 25. Potestas civilis,

Burgetlijke macht. Potestas cla-
vium, Slcutelmacht, potters nr, 18;
vi, 266 (kerklf.er). Potestas coac-
tiva, Dwangmacht, straffende macht.
Potestas coercitiva, Dwangmacht,
strafmacht. Potestas commissa,
Geschonken macht, overgemaakte
macht. Potestas competens, Be-
voegde macht. Potestas Constitu-
tionalis, Grondwettelijke macht,
bellefroid 235. Potestas delegata,
Geschonken macht, overgemaakte
macht. Potestas derivata, Afgeleide
macht. Potestas disciplinaris,
Tuchtmacht, bellefroid 235. Po-
testas divina, Goddelijke macht.
Solum Mud subtrahitur divinae pote-
stati quod repugnat rationi entis, ut hoc
quod implicat contradictionem, S. tho-
mas, COMM. IN VI ETHIC NIC.LECT. 2,

29
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Aiken wat met het begrip « we^en »

onvereenigbaar is, spools wat tegen-

spraak meebrengt, onlgaat aan de god-

delijke macbt. — Potestas docendi,

Leergezag. Potestas dominativa,
Heerschersmacht. Potestas ecclc-

siastica, Kerkelijke macht. Pote-

stas excellentiae, Voorrang van

bediening, potters vr, 25 (sakra-

mentenleer). Potestas exsecutiva,

Uitvoerende macht, bellefroid

235. Potestas hierarchica, Hierar-

chisch gezag. Potestas humana,
Menschelijke macht. Potestas in-

ferior, Lagere macht. Potestas iudi-

cialis, Rcchterlijke macht. Potestas

iudiciaria, Rechterlijke macht, bel-

lefroid 235. Potestas iurisdictio-

nis, Rechtsmacht, potters hi, 14;

VII, 35; VAN OORSCHOT 200, 20IJ

bestuursmacht, potters hi, 14;

vii, 35. Potestas iurisdictionis de-

legata, Afgevaardigde rechtsmacht,

potters vi, 263. Potestas iurisdic-

tionis externa, Uitwendige rechts-

macht, VAN OORSCHOT 200. PotC-

stas iurisdictionis interna, Inwen-

dige rechtsmacht, van oorschot
200. Potestas iurisdictionis ordi-

naria, Gewone rechts- of bestuurs-

macht, potters vi, 263. Potestas

legifera, Wetgevcndc macht. Po-

testas legislativa, Wetgevende
macht, bellefroid 235. Potestas

ministerii, Bedienaarsmacht. Po-
testas ministerii principalis,

Macht van den hoofdbedienaar.

Potestas monarchica, Ecnhoofdig

gezag, potters hi, 15. Potestas

oeconomica, Huiselijk gezag. Po-

testas ordinaria, Ambtelijk gezag

(kerkelijk recht). Potestas ordi-

nis, Ordcmacht, wijdingsmacht,

potters hi, 14; vii, 35, wijmacht.

Potestas particularis, Bizondere

macht. Potestas paterna, Vaderhjk

gezag, huisvadetiijk gezag. Potestas

patria, Huisvaderlijk gezag. Pote-

stas perfecta, Volmaakt gezag. Po-

testas plenitudinis, Volkomen ge-

zag. Potestas politica, Staatsgezag.

Potestas populi, Volksgezag. Po-
testas privata. Private macht. Po-
testas publica, Openbare macht,
bellefroid 23;. Potestas regia,

Koninklijk gezag. Potestas regimi-
nis, Regeeringsgezag. Potestas sa-

cerdotalis, Priesterlijke macht. Po-
testas sacramentalis, Wijdings-

macht, wijmacht. Potestas saecu-

laris, Wereldlijke macht. Potestas

spiritualis, Geestelijke macht.

Potestas suprema, Oppergezag,

niekel 187. Potestas temporalis,

Wereldlijke macht, bellefroid 235.

Potestas tyrannica, Dwingelands-

macht. Potestas universalis, Alge-

meen gezag. Potestas usurpata,

Aangematigd gezag. — 2. Gezag-

voerder. — 3. Potestates, Machten

(ENgelenleer) .

POTESTATIVE : Gezagswijze.

POTESTATIVUS : 1. Met gezag

bekleed. — 2. Van den wil afhan-

gend, bellefroid 234. — 3. Aan-

hoorig, machtelijk (decgdenleer).

PRACTICUS : Praktisch.

PRAEAMBULUM : Voorbereiden-

de handeling- Praeambula fidei,

Tot het geloof inleidende handelin-

gen, tot het geloof inleidende ge-

steltenis, op het geloof voorberei-

dende vereischten.

PRAEBENDA : Kerkelijk inkomen.

PRAECEDENTIA :
Voorrang

(kerkelijk recht).

PRAECEPTIVUS :
Voorschnj-

vend.
PRAECEPTUM :

Voorschrift, gc-

bod. Praeceptum importat applicalio-

nem legis, ad ea quae ex lege regulantur,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-H, Q. <JO,

a. 2, ad i, Voorschnft beteekent toe-

passing van een wet aan wat door een

wet geregeld tvordt. — De rattone prae-

cepii est, quod importet ordinem ad

finem, in quantum praecipitur id quod

est necessarium, pel expediens ad finem,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 99,

a. 1, c, Tot het we^en van een voor-

schrift behoort op een doelgericht te %ijn,

in %emr namelijk wordt voorgeschreven
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wat nood^akelijk of bevorderend is voor

een doe/. — Praeceptum affirma-
tivum, Gebiedend gebod. Praecep-
tum caeremoniale, Liturgisch
voorschrift. Praeceptum Dei,Voor-
schrift van God. Praeceptum eccle-
siasticum, Kerkelijk voorschrift.

Praeceptum explicitum, Uitdruk-
kelijk voorschrift. Praeceptum figu-

rale, Bctcckenend voorschrift, zin-

nebeeldig voorschrift. Praeceptum
interpretativum, Voorschrift op
grond van een verklaring. Praecep-
tum iudiciale, Rechterlijk voor-
schrift, rechtsregel. Praeceptum
iuris naturalis, Voorschrift der
natuurwet. Praeceptum iuris posi-
tivi, Voorschrift van het stellige

recht. Praeceptum legis, Voor-
schrift der wet, voorschrift van
het Oud Verbond. Praeceptum
morale, Zedelijk voorschrift. Prae-
ceptum ncgativum, Verbiedend
gebod. Praeceptum prohibitivum,
Verbiedend gebod.
PRAECIPITATIO : Ovcrijling,
overhaasling, quaadvliet n, 70,
onberadenheid.
PRAECISIO : Afscheiding, afzon-
dering. Praecisio formalis, Vorme-
lijke afscheiding. Praecisio imper-
fecta, Onvolmaakte afscheiding.

Praecisio intentionalis, Verstan-
delijke afscheiding. Praecisio obiec-
tiva, Voorwerpelijke afscheiding.

Praecisio perfecta, Volmaakte af-

scheiding. Praecisio physica, Wer-
kelijke afscheiding.

PRAECISIVE : Afscheidenderwijze,

afzonderendcrwijze.

PRAECISIVUS : Afscheidend, af-

zonderend.
PRAECOGITATUS : Vooraf ge-
kend.

PRAECOGNITIO : Voorkennis,
voorafgaande kennis. Praecognitio
an sit, Voorkennis van het aanzijn.

Praecognitio quid sit, Voorkennis
van dc wathcid. Praecognitio quid
sit nomen, Voorkennis van de
beteekenis van den naam. Prae-

cognitio quid sit res, Voorkennis
van de watheid zelf.

PRAECOGNITUM : 't Vooraf
gekende.

PRAECOGNOSCERE
: Vooraf-

kennen.
PRAECONCEPTIO : Voorafgaan-
de begrip.

PRAECONSILIATUS : Voorafbe-
raden.

PRAEDESTINARE : Voorbestem-
men, voorbeschikken.
PRAEDESTINATIO : Voorbe-
stemming, quaadvliet hi, 21, voor-
beschikking, potters vi, 13. Prae-
destinatio proprie accepta est quaedam
divina praeordinatio ab aeterno de bis,

quae per gratiam Dei sunt fienda in

tempore, s. thomas, sum. theol. hi,

Q. 24, A. 1, c, Voorbeslemming is

eigenlijk genomen een goddelijke van
eeuwigheid voorafgaande verordening over

ivat door Gods genade in den tijd mag
geschieden, theol. sum. v. d. h.
THOMAS V. AQUINO XX, 654.
PRAEDETERMINARE : Vooraf
bepalen.

PRAEDETERMINATIO : Voor-
afbepaling, voorafgaande bepaling.
Praedeterminatio physica, Phy-
sische voorafbepaling.
PRAEDIALIS : Erfaanhangig, 't

NIEUW WOORDEN-BOEK DER REGTEN.
PRAEDICABILE : Zegbaarheid,
VAN ALTDORF 37; BITTREMIEUX,
GRONDBEGINSELEN der logica of
DENKLEER 35, 36, 37, 38.

PRAEDICABILIS : Zegbaar.
PRAEDICABILITAS : Zegbaar-
heid, BEYSENS, ALGEMEENE ZIELKUN-
DE I, 188. Ratio praedicabi/itatis potest

claudi in ratione huitis intentionis quae
est genus, quae similiter per actionem

intellectus completur, s. thomas, de
ente et essentia c. 4, Met begrip

« ^egbaarheid'» kan in het begrip < ge-

slacbt» wrden ingesloten; 00k dit laat-

ste wordt immers door toedoen van het

verstand bewerkstelligd.

PRAEDICAMENTALIS : Hoofd-
begrippelijk.
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PRAEDICAMENTALITER :

Hoofdbegrippelijkerwijze.

PRAEDICAMENTUM : Hoofd-
begrip, kategorie. Praedicamen-
tum primum, Eerste hoofdbegrip,

ecrste kategorie.

PRAEDICARE : Uitzeggen, weve
15, zeggen. Praedicando ... aliquid de

aliquo altera dicinms hoc esse Mud,

S. THOMAS, COMM. IN III PHYSIC.

lect. 5, n° 15, Wanneer we lets van

iets anders %eggen, dan geven we te ken-

nen dat dit dat is. — Nihil ... prohibet

duorum aeque praedicantium, idest con-

vertibilium, quorum unum sit causa et

aliud effectus, nolius esse aliquando non

causam, sed magis effectum, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 23,

n° 4, Daar is niets op tegen dat tusschen

twee even^eer toekenmnde en dus mil-

bare ge^egden, waarvan het eene een

oor^aak en het andere een gevolg te

kennen geeft, weleens niet de oor^aak,

maar het uitwerksel %ou best gekend

Vj"-
PRAEDICARI : Gezegd yorden.

Aliquid praedicatur de diversis multi-

pliciter : quandoque quidem secundum

rationem omnino eandem, et tunc dicitur

de eis univoce praedicari, ... quandoque

vera secundum rationes omnino diversas,

et tunc dicitur de eis aequivoce praedicari,

... quandoque vero secundum rationes,

quae partim sunt diversae et partim

non diversae, diversae quidem secundum

quod diversas habitudines important,

unae autem secundum quod ad unum
aliquid et idem istae diversae habitu-

dines referunlur, et Mud dicitur analo-

gue praedicari idest proportionaliter,

prout unumquodque secundum suam
habiludinem ad Mud mum referlur, s.

THOMAS, COMM. IN IV METAPHYS.
lect. i, lets wordt op verschillende

wij\en van iets anders gezegd : ofweI

op Un en de-^elfde wi/\e, en dan wordt

in ein^innigen t(in gesproken; ofwel op

volkomen uiteenloopende wifee en dan

hebben we een c'ubbel^innige ^eggifg't

ofwel wordt ook in striken %in gespro-

ken dat beide in sommige op^ichten ver-

schillen naar gelang er verschillende ver-

houdingen worden betcekend, in andere

op-^ichfen- een %i/n, in ^oover namelijk

die verschillende verhoudingen op een

en hel^elfde teruggaan, en dan heet de

pegging deelsgelijkend, dit wil ^eggen

evenredig, in %pover elke onderscheiden

%in naar eigen verhouding op hel^elfde

teruggaat. — Dupliciter aliquid de

aliquo praedicatur : uno modo essentia-

liter, alio modo per participationem,

S. THOMAS, II QUAEST. QUODLIB. A. 3,

c, lets Man op twee wij^en van iets

anders gezegd worden, vooreerst ^00 dat

het dit naar %ijn we-^enheid wordt toe-

geschreven, verder %oo dat het dit alleen

door deelhebbing ^ou toekomen. — Prae-

dicari convenit generi per se, cum in

eius definitione ponatur, s. thomas,
DE ENTF. ET ESSENTIA C. 4, Gezegd
te worden komt van aard uit aan het

geslacht toe; het hoort immers in de

bepaling van het geslacht. — Quando
allerum praedicatur de altera, tanquam

de subiecto, quidquid dicitur de prae-

dicalo, de subiecto quoque dicitur,

Wanneer van iets iets gezegd wordt als

van VQjn onderwerp, dan geldt alles wat
van het gezegde geldt ook van het onder-

werp. — Quod participatur ab aliquo,

potest de illo praedicari, Dat waaraan

iets deel heeft kan van dat laatste gezegd

worden?
PRAEDICATIO : Zegging, toe-

schrijving. Secundum praedicationem,

In de orde der toeschrijving. — Praedi-

catio ... est quoddam quod completur per

actionem intellects componentis et cfivi-

dentis habens tamen fundamentum in re,

S. THOMAS, DE ENTE ET ESSENTIA C. 4,

Zegging wordt voltrokkendoortoedoen van

het samenstellend en scheidend verstand,

maar vindt evenwel een grond in de

dingen ^elf. — Tripliciter ... fit or/mis

praedicatio. Unus quidem modus est,

quando de aliquo subiecto praedicatur

id quod pertinet ad essentiam eius...

Alius autem modus est, quo praedicatur

id quod non est de essentia eius, tamen

inhaeret ei ... Tertius autem modus

praedicandi est, quando aliquod extrin-
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secum de aliquo praedicatur per modum
alicuius denominations, S. thomas,
COMM. IN III PHYSIC. LECT. 5, N° I 5,

'Zegging geschiedt op drie manieren :

vooreerst wanneer van een subjekt ge-

zegd wordt Wat tot %ijn weirenheid be-

hoort; verder wanneer er van gezegd

wordt wat wel niet tot s$9 we^enheid

hehoort, maar de^e niettemin aandoet;

eindelijk wanneer iets uiterlijks alleen

hi] rvij^e van benaming van iets gezegd
wordt.— Praedicatio absoluta, Vol-
strekte zegging. Praedicatio acci-

dentalis, Bijkomstige zegging.
Praedicatio aequivoca, Veelzinnige
zegging, meerzinnige zegging, wis-
sclduidige zegging, ongelijksoor-
tige zegging, gelijknamige zegging,
dubbelzinnige zegging. Praedicatio
analogica, Deelsgelijke zegging,
deelsgelijkende zegging. Praedica-
tio concretiva, Vereenlingende zeg-

ging. Praedicatio denominativa,
Benarnende zegging. Praedicatio
directa, Rechtstreeksche zegging.
Praedicatio essentialis, Wezenlijke
zegging. Praedicatio exercita, Ge-
woon koppelwoordige zegging.
Praedicatio extrinseca, Uiterlijke

zegging. Praedicatio falsa, Onw-are
zegging. Praedicatio formalis,

Vormelijke zegging. Praedicatio
identica, Eenzelvige zegging. Prae-
dicatio immediata, Onmiddellijke
zegging. Praedicatio imperfecta,
Onvolmaakte zegging. Praedicatio
impropria, Oneigenlijke zegging.
Praedicatio indirecta, Onrecht-
strecksche zegging. Praedicatio in-

ordinata, Wanschikkelijke zegging.

Praedicatio intrinseca, Innerlijke

zegging. Praedicatio logica, Lo-
gische zegging, denkkundige zeg-
ging. Praedicatio ordinate, Orde-
lijke zegging. Praedicatio per cau-
sam, Oorzaakzegging. Praedicatio
per concomitantiam, Begeleidings-
zegging. Praedicatio per eminen-
tiam, Overtreffendheidszegging.

Praedicatio per identitatem, Een-
zelvigheidszegging. Praedicatio

per inhaerentiam, Konkrete zeg-
ging, inblijvendheidszegging. Prae-
dicatio pluralis, Meervoudige zeg-
ging. Praedicatio praeter ordinem,
Buitenordelijke zegging. Praedica-
tio propria, Eigcnlijke zegging.
Praedicatio signata, Zegging dow-
n-riddel van een oneigenlijk koppcl-
woord. Praedicatio simplex, En-
kelvoudige zegging. Praedicatio
tautologica, Begripherhalende zeg-
ging. Praedicatio univoca, Een-
zinnige zegging. Praedicatio vera,
Ware zegging.
PRAEDICATIVUS : Zeggend.
PRAEDICATUM : Gezegde, prae-

dikaat. Praedicatum accidentale,

Bijkomstig gezegde. Praedicatum
aequivocum, Mcerzinnig gezegde,
veelzinnig gezegde, dubbelzinnig
gezegde, wisselduidig gezegde, on-
gelijksoortig gezegde, gelijknamig
gezegde. Praedicatum affirmati-
vum, Bevcstigend gezegde. Praedi-
catum analogicum, Deeisgelijk ge-

zegde. Praedicatum essentiale,

Wezcnlijk gezegde. Praedicatum
finitum, Beperkt gezegde. Praedi-
catum infinitum, Onbeperkt ge-
zegde. Praedicatum notionale,
Begrippelijk gezegde. Praedicatum
personale, Persoonlijk gezegde.
Praedicatum principale, Iloofdge-
zegde. Praedicatum privativum,
Beroovend gezegde. Praedicatum
simplicissimum, Allerenkelvou-
digst gezegde. Praedicatum sub-
stantiate, Zelfstandig gezegde.
Praedicatum universale,Algemeen
gezegde. Praedicatum univocum,
Eenzinnig gezegde.
PRAEDIUM : Erf. Praedium do-
minans, Heerschend erf, neder-
LANDSCHE

J U1USTEN-VEREENIGING
84. Praedium serviens, Dienstbaar
erf, lijdend erf, ibidem 84 (recht).
PRAEEXSISTENS

: Voorafziinde.
PRAEEXSISTENTIA : Vooraf-
gaande aanzijn.

PRAEEXSISTERE : Voorafzijn.
PRAEFIGURARE : Voorafbeelden.
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PRAEFIGURATIO : Voorafbeel-

ding.
PRAEIUDICARE : Voorbarig oor-

deelen.

PRAEIUDICIUM : Vooroordcel,
voorbarig oordeel.

PRAELATURA : Prelatuur.

PRAELATUS : Prelaat, overste.

Praelatus religiosus, Klooster-

overste.

PRAELEGATUM : Vooruitma-
kine, NKDERLANDSCHE 1UIUSTEN-

VEREENIGING 84.

PRAEMIARE : Beloonen.

PRAEMISSA : Vooropgcstelde
stelling, voorafgaande scelling,

grondstelling. Praemissa de omni
et per se, Alle eenlxngen omvattende

stelling uit den aard van het wezen
volgcnd. Praemissa secundum
quod ipsum, Stelling uit den aard

van het wezen volgend.
PRAEMIUM : Belooning. Prae-

mium accidcntale, Bijkomstige

belooning. Praemium essentiale,

Wezenlijke belooning, hoofdbeloo-

ning.

PRAEMOTIO : Voorafgaande aan-

drijving. Praemotio divina, God-
delijke voorafgaande aandrijving.

Praemotio immediata, Onmiddcl-
lijk voorafgaande aandrijving. Prae-

motio intrinscca praedetermi-
nans, innerlijk voorafbepalende en

voorafgaande aandrijving. Praemo-
tio mediata, Middellijk vooraf-

gaande aandrijving. Praemotio
physica, Physische voorafgaande
aandrijving. Praemotio physica
immediata, Onmiddellijke physi-

sche voorafgaande aandrijving.

Praemotio physica mediata, Mid-
dellijke physische voorafgaande aan-

drijving.

PRAENOTIO : Voorkennis, voor-

afgaande kennis. Pracnotio an sit,

Voorafgaande kennis van het aan-

zijn. Praenotio circa affectiones,

Voorafgaande kennis van de betee-

kenis van het gezegde. Praenotio

circa principia, Voorafgaande ken-

nis van de waarheid der vooropge-
zette stellingen. Praenotio circa

quid nominis, Voorafgaande ken-
nis van de beteekenis van den naam.
Praenotio quid sit, Voorkennis
van de watheid. Praenotio quid
sit nomen, Voorkennis van de be-
teekenis van den naam. Praenotio

quid sit res, Voorkennis van de
watheid zelf.

PRAEORDINATIO : Voorbeschik-

king.

PRAEPOSITIO : Voorzetsel.

PRAEROGATIVA : Voorrecht.

PRAES : Borg, 't nieuw woorden-
BOEK DER REGTEN, borgtOCht.

PRAESCIENTIA : Voorkennis,
potters i, 137; vi, 13, voorwetend-
hcid, voonvetenschap, friethoff,

de goddelijke predestinatie 13.

PRAESCIRE : Voorafwetcn.
PRAESCRIBI : Verjaren.

PRAESCRIPTIBILIS : Verjaarbaar,

BELLEFROID 237.
PRAESCRIPTIBILITAS : Verjaar-

baarheid, bellefroid 237.

PRAESCRIPTIO : Verjaring, hugo
de groot i, 4; 't NIEUW WOORDEN-
BOEK DER REGTEN; DOSFEL 352;
NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENI-

GING 85; POTTERS III, 50; BELLE-

FROID 237. Praescriptio adquisiti-

va, Verjaring tot verkrijging, sals-

mans, recht. plici-it. 137, ver-

wervende verjaring, salsmans,

recht. plicht. i 3 8. Praescriptio

brevissimi temporis, Verjaring van

zeer korten tijd, ibidem 143. Prae-

scriptio civilis, Burgerlijke ver-

jaring, bellefroid 237. Praescrip-

tio extinctiva, Delgcnde verjaring,

vernietigende verjaring. Praescrip-

tio Iiberativa, Verjaring tot kwij-

ting, salsmans, recht. plicht. 142,

ophefFcnde verjaring, ibidem 142.

PRAESCRIPTUS : Verjaard, ver-

vallen, in onbruik geraakt.

PRAESENS : 1. Bvl. nw. : Aanwe-
zig, tegenwoordig. — 2. Zst. nw. :

Tegenwoordige tijd (spraakkunst).
PRAESENTIA : Aanwezigheid, te-
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genwoordigheid. Praesentia cir-

cumscriptiva, Omschrijvende aan-

wezigheid. Praesentia corporalis,

Lichamelijke aanwezigheid. Prae-

sentia definitiva, Tot een zekere

ruirnte beperkte aanwezigheid.
Praesentia localis, Plaatsclijke aan-

wezigheid. Praesentia naturalis,

Natuurlijke aanwezigheid. Prae-

sentia realis, Werkelijke tegen-

woordigheid, potters ii, 257,
eucharistische tcgenwoordigheid,

quaadvliet hi, 85. Praesentia
repletiva, Alles vervullende tegen-

woordigheid. Praesentia sacramen-
talis, Sakramenteele aanwezigheid.
Praesentia spiritualis, Geestelijke

aanwezigheid. Praesentia superna-
turalis, Bovennatuurlijke aanwezig-
heid. Praesentia temporalis, Tijde-

lijke aanwezigheid.

PRAESENTIALITAS : Aanwezig-
heid, tcgenwoordigheid.
PRAESENTIALITER : Aanwezi-
gerwijze.

PRAESIGNIFICATIO : Voorbe-
duiding, potters ii, 201.

PRAESTIGIUM : Goochelarij.

PRAESUMERE : Vermoeden.
PRAESUMPTIO : 1. Vermoeden,
NF.DERLANDSCI IE JURISTEN-VEREENI-
GING 85. Praesumptio facti, Feite-

lijk vermoeden. Praesumptio gra-

vis, Gewichtig vermoeden, zwaar
vermoeden. Praesumptio iuris,

llechtsvermoeden, bellefroid 238.

Praesumptio iuris et de hire, On-
weerlegbaar vermoeden, bellefroid

238, wettelijk vermoeden zonder
tegenbewijs, nederlandsche ju-

risten-vereeniging 8 5 . Praesump-
tio iuris tantum, Weerlegbaar ver-

moeden, bellefroid 238, wettelijk

vermoeden met tegenbewijs, ne-
derlandsche juristen-vereeni-
Ging 85. Praesumptio legalis,

Wettelijk vermoeden, bellefroid
238. Praesumptio levis, Licht ver-

moeden. Praesumptio simplex,
Bloot vermoeden. Praesumptio suf-

ficiens, Genoegzaam vermoeden.

— 2. Vermetelheid, potters v, 20,
vermetel vertrouwen, potters iv,

45, overmocd.
PRAESUMPTUOSUS : Vermetel,
overmoedig.
PRAESUPPONERE : Vooronder-
stellen.

PRAESUPPOSITIO : Vooronder-
stelling.

PRAESUPPOSITIVE : Vooronder-
stellenderwijze.

PRAESUPPOSITIVUS : Vooron-
derstellend.

PRAESUPPOSITUM : Vooronder-
stelling.

PRAETERDOTALIA : Buitenhu-
welijksboedel, buitenhuwelijksgoe-

deren (recht).

PRAETERITUM : Verleden tijd.

PRAETERNATURALIS : Buiten-

natuurlijk, potters ii, 107.

PRAETERNATURALITAS : Bui-

tennatuu rlijkheid.

PRAETERNATURALITER : Bui-

tcnnatuurlijkerwijze.

PRAEVARICARI : Zich vergrijpen,

overtreden.

PRAEVARICATIO : Vergrijp, over-

treding.

PRAEVARICATOR : Overtreder.

PRAGMATISMUS : Pragmatisme.
PRANDIUM : Voile maaltijd, pot-
ters iv, 291.
PRAXIS : Praktijk.

PRECARIE : Tot wederopzeggens
toe, ter bede, bellefroid 235.
PRECARITAS : Wederroepelijk-
hekl, BELLEFROID 235.
PRECARIUM : Leening tot weder-
opzeggen, leening naar goeddunken
(recht).
PRECARIUS : Tot wederopzeggens
toe, ter bede, bellefroid 235.
Titulo precario, Ter bede, belle-
froid 235.
PRECES : Gebeden.
PRESBYTER : Priester.

PRESBYTERATUS : Priesterschap.

PRETIUM : Prijs. Pretium adae-
quatum rei, Aan de zaak aange-
paste prijs. Pretium conventio-
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nale, Prijs op loutcrc overcenkomst
berustend, salsmans, recht. plight.

200, overeengekomen prijs, alge-

sproken prijs. Pretium infimum,
Laagste prijs. Pretium iniustum,
Onrechtvaardige prijs. Pretium
iustum, Rechtvaardige prijs. Pre-

tium legale, Wettelijke prijs, sals-

mans, recht. plicht. 198. Pretium
medium, Tusschenprijs. Pretium
naturale, Natuurlijke prijs. Pretium
supremum, Hoogste prijs. Pretium
usurarium, Woekerprijs. Pretium
vulgare, Gemcene prijs, salsmaks,

RECHT. PLICHT. 1 98, gCWOnC prijs.

PRIMAEVUS : Oorspronkelijk.

PRIMARIUS : Eersterangsch.

PRIMATUS : Voorrang, primaat-

schap. Primatus Papae, Primaat-
schap van den Paus, potters i, ioi.

Primatus Petri, Oppergezag van
den paus, potters hi, 14.

PRIMITIVUS: Oorspronkelijk, aan-

vankelijk.

PRIMOGENITUS : Eerstgeborene.

PRIMUS : Eerst. Illttd quod estprimum
in quolibet genere est causa omnium
illorum quae sunt post, s. THOMAS,
sum. theol. hi, q. 56, a. i, c, Wat
hitmen een bepaalde soort eerst komt is

oor^aak van al wat nakomt. — Illud

... quod est primum in quolibet genere

est mensura et ratio omnium quae sunt

illius generis, s. thomas, sum. theol.
i-n, q. 19, a. 9, c, Wat het eerste is

in %ijn slag, is moat en de reden van al

wat tot het slag behoort, de cock,
over de menschelijke daden 76.— Prima non possunt notificari per
aliqua priora, sed notificantur per
posteriora, sicut causae per propria

s

effectus, s. thomas, comm. in i

ethic, nic. lect. i, Eerste gegevens

kunnen niet uit meer bekende gegevens

warden verklaard, maar alleen uit wat
er na komt, als de ooi\aak uit haar
gevolg.

PRINCEPS : Staatshoofd. Cum ...

cura reipublicae commissa sit principi-

bus, aa eos pertinet rempublicam civi-

tatis, vel regni, seu provinciae sibi sub-

ditae tueri, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, Q. 40, a. 1, c, Daar de %prg
poor het gemeenebest aan het staatshoofd
wordt opgedragen, ^00 komt het dit

laatste toe het gemeenebest van een stad
van een rijk, of van een gouw die hem
onderworpen is te heschermen.

PRINCIPALIS : Voornaamst. Sem-
per invenitur uhum ut principale et

dirigens in multis ordinatis ad unum,

Onder veel tremens die op een doelgericht

%ijn is er steeds een voornamer en dat

de andere richt.

PRINCIPALITER : Hoofdzakelijk.
PRINCIPATUS : 1. Heerschappij.

Principatus despoticus, Dwinge-
landsheerschappij, onbeperkte heer-

schappij. Principatus dominativus,
Onbeperkte heerschappij. Principa-
tus oeconomicus, Gezinsheerschap-

pij. Principatus paternus, Vader-

lijke heerschappij. Principatus
politicus, Beperkte heerschappij,

staatsburgerlijke heerschappij. Prin-

cipatus regalis, Koningsheerschap-
pij. Principatus terrenis, Aard-
sche heerschappij. — 2. Hccrscher.— 3. Vorstendommen (engelen-
leeu).

PRINCIPIALIS : Beginsellijk.

PRINCIPIARE : Beginsel zijn van,

aanzijn verstrekken aan (Svn. ORI-
GINARE).
PRINCIPIATIVE : Beginsellijker-

wijze.

PRINCIPIATUS : Beginselhebbend,
janssens, de heerlijkheden van
het goddelijk moederschap 8,

van een beginsel voortkomend.
Principiata continentur in virtute prin-

cipH, S. THOMAS, COMM. IN XII META-
phys. lect. ii, Wat van een beginsel

voortkomt ligt in de kracht van bewust

beginsel besloten.

PRINCIPIUM : 1. Beginsel, oor-

sprong. Omne ... a quo aliquid pro-

cedit quocumque modo dicimus esse prin-

cipium, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

Q. 33, A. i, c, Beginsel is dat waarvan

lets op welke wij^e ook voortkomt.— Hoc notnen principium communius
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est quam causa; allquod enim est prin-

cipium quod non est causa, s. thomas,
COMM. IN V METAPHYS. LECT. I, Het
woord « beginsel » is algemeener dan

« oor^aak ». lets is immers weleens

beginsel ponder oor^aak te ^ijn. —
Principium communius est quam causa,

sicut causa communius quam elemen/um,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 33,

a. i, ad i, Beginsel is algemeener dan

oorv>aak en oor^aak is algemeener dan

oerdeel. — Dic(f)tur principium illud

quod est primum aut in esse rei, sicut

prima pars rei dicitur principium, aut

in fieri rei, sicut primum movens dicitur

principium, aut in rei cognitions, s.

THOMAS, COMM. IN V METAPHYS.
lect. i, Beginsel heet wat eerst komt
ofwel op ^ijnsgebied, — aldus het eerste

deel van iets, — ofwel op wordingsgebied

en %po heet de eerste aandrijver beginsel,

ofwel op kengebied. — Licet principium

secundum rationem communem a priori-

tate sum(i)tur, non tamen impotiitur ad

significandum prioritatem sed originem,

S. THOMAS, QU. DISP. DE POTENTIA

Q. io, A. I, AD io, Hoewel het Lati/n-

sche woord voor « beginsel » van « voor-

rang » komt, toch wordt het niet aan-

gewend om voorrang, wel om oorsprong

te kennen te geven. — Principium ... est

virtute totum, s. thomas, sum. theol.

I-H, Q. 17, A. 9, ad 3, Het beginsel

is kiemelijkerwij^e het geheel. — Prin-

cipia ... motiva potentiae dicuntur, s.

THOMAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 13,

c, De beginselen heeten de aandrijvers

der vermogens. — Principium natura-

liter prius est eo, cuius est principium,

S. THOMAS, SUM. C GENT. I, 26, Een

beginsel gaat in natuuropyicht aan dat

waarvan het beginsel is vooraf. — In

rebus creatis etiam cum id quod est a
principio sit suo principle coaevum se-

cundum durationem, tamen principium

est prius secundum naturam et intel-

leclum, si consideretur id quod est

principium, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 42, A. 3, ad 2, Zelfs wanneer

onder geschapen we\ens wat van een

beginsel voortkomt, wat den duur betreft,

te gelijker tijd is als vjjn beginsel, toch

is in natuurlijk op^icht en voor het ver-

stand het beginsel, wanneer het als ^00-

danig bescbouwd wordt, eerder. — Idem,

est principium constituens rem in esse

proprio, et distinguens earn a ceteris,

Het^elfde beginsel verstrekt iets %ijti

eigen ^ijn en onderscheidt het van andere

we^ens. — Principium activum,
Bedrijvend beginsel, werkend be-
ginsel. Primum principium activum est

maxime in actu, Het eerste werkbeginsel

is bij uilstek metterdaad. — Princi-

pium agendi, Werkbeginsel. Prin-

cipium agendi formate, Vorme-
lijk werkbeginsel. Principium
agens, Werkend beginsel, bedrij-

vend beginsel. Principium analy-

ticum, Ontledend beginsel. Prin-
cipium cognitionis, Kenbeginsel.
Principium cognoscitivum, Ken-
beginsel. Principia communia, Ge-
mcenschappelijke beginselen. Prin-
cipium complexum, Samengesteld
beginsel. Principia compositionis,
Samenstellende beginselen, deeluit-

makende beginselen. Principium
compositivum, Samenstellend be-

ginsel. Principium constitutivum,
Samenstellend beginsel. Principium
substantiale, Gelijkaardig beginsel.

Principium contingens, Wisselval-

lig beginsel. Principium corpo-
reum, Lichamelijk beginsel. Prin-
cipium deficiens, Ontoereikend
beginsel, in gebreke blijvend be-
ginsel. Principium definiens, Be-
palingsbeginsel, bepalend beginsel.

Principium dignificativum, Ver-
heffend beginsel, janssens, de heer-
lijkheden VAN HET GODDELIJK
moederschap 294. Principium
discrepantiae, Onderscheidingsbe-
ginsel. Principium disponens, Ge-
schiktmakend beginsel. Principium
dispositivum, Geschiktmakend be-
ginsel. Principium distinctivum,
Onderscheidcnd beginsel. Princi-
pium elementare, Oerbeginsel.
Principium essendi, Beginsel van
zijn. Principium essentiale, We-
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2enlijk beginsel. Principium exem-
plare, Voorbeeldelijk beginsel.

Principium extrinsecum, Uiter-

lijk beginsel. Principium fiendi,

Wordingsbeginsel. Principium fi-

nale, Doelbeginscl. Principium
finitum, Eindig beginsel. Princi-
pium formale, Vormelijk beginsel.

Principium gencrationis, Wor-
dingsbeginsel. Principium imma-
teriale, Onstoffelijk beginsel. Prin-

cipium incomplexum, Enkelvou-
dig beginsel. Principium incor-

poreum, Onlicbamelijk beginsel.

Principium individuans, Een-
lingmakend beginsel. Principium
individuationis, Beginsel der een-

lingmaking, ondeel igbeidsbeginsel.

Principium infinitum, Oneindig
beginsel. Principium initialc, Aan-
vangsbeginsel, aanvankelijk begin-

sel. Principium innatum, Aange-
boren beginsel. Principium insuf-
ficiens, Ontoereikend beginsel, in

gebreke blijvend beginsel. Princi-

pium integrans, Decluitmakend
beginsel. Principium intellcctuale,

Verstandelijk beginsel. Principium
intrinsecum, Inneiiijk beginsel.

Principium materiale, Stoffelijk

beginsel. Principium mathemati-
cum, Wiskundig beginsel. Princi-

pium mediatum, Middellijk begin-

sel. Principium merae inccptio-
nis et successionis, Louter aan-

vangsbeginsel. Principium meta-
physicum, Metaphysisch beginsel.

Principium modale, Wijzebepa-
lend beginsel. Principium morale,
Zedelijk beginsel. Principium mo-
tivum, Aandrijvcnd beginsel. Prin-

cipium movens, Aandrijvend be-

ginsel. Id ... quod est principium in

online intentionis, est quasi principium

movens appetitum, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. i, a. 4, c, Wat in

bedoelingsorde eerst komt is als bet

beginsel dat bet streefvermogen aandrijft.— Principium naturale, Natuur-
lijk beginsel. Principium neces-

sarium, Noodzakelijk beginsel.

Principium operabilium, Werk-
beginsel. Principium operandi,
Werkbeginsel. Principium ope-
randi substantiale, Zelfstandig
werkbeginsel. Principium opera-
tivum, Werkbeginsel. Principium
ordinis, Beginsel van orde. Prin-
cipium originale, Oorsprongver-
strekkend beginsel. Principium
passivum, Lijdend beginsel, van
hoogstraten in, 1 5 8. Principium
physicum, Physisch beginsel. Prin-

cipium potentiale, Aanlegbcginsel.

Principium practicum, Praktisch

beginsel. Principium primum,
Allereerste beginsel, quaadvliet i,

116, eerste beginsel. Supra omnia quae

quocumque modo sunt, invenitur unum
primum principium essendi, s. thomas,
sum. theol. I, Q. 49, A. 3, c, Boven

alles uit, dat op welke ivij-\e ook is,

is bet eerste zijnsbeginsel. — Primum
principium 11 cum sit quodquiderat-

esse», idest sua essentia et ratio, non

habet materiam, quia eius substantia

« est entelechia » idest actus, materia

autem est in potentia, s. thomas,
COMM. IN XII METAPHYS. LECT. IO,

Daar bet eerste beginsel watheid is, dit

is •%ijn eigen ive^enbeid en ^ijnsgrond,

%po heeft bet geen stof; %i/n ^elfstandig-

beid is namelijk « entelechia », dit is

daad; stof daarentegen is in aankg. —
Principium proprium, Eigen be-

ginsel. Principium proximum,
Naaste beginsel. Principium pro-

ximum et immediatum, Naaste en

onmiddellijk beginsel. Principium

quantitatis, Iloegrootheidsbeginsel.

Principium quo, Beginsel waar-

door. Principium quod, Beginsel

dat. Principium radicale, Grond-

beginsel. Principium recipiendi,

Ontvangbeginsel. Principium rei,

Zijnsbeginsel. Principium rei ex-

trinsecum, Uiterlijk zijnsbeginsel.

Principium rei intrinsecum, In-

neiiijk zijnsbeginsel. Principium
remotum, Verwijdcrd beginsel.

Principium resolutivum, Oplos-

send beginsel (denkleer). Princi-
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pium seminale, Kiembeginscl.
j

Principium sensationis efficiens I

proximum, Naaste werkend begin-

sel van waarneming. Principium
sensationis efficiens remotum,
Verwijderd werkend beginsel van

waarneming. Principium sensiti-

vum, Zintuigclijk beginsel. Prin-

cipium simpliciter, Beginsel zon-

der meer. Principium speciei,

Soortbeginsel. Principium speci-

ficativum, Soortbepalend beginsel.

Principium speculabilium, Be-

schouwingsbeginsel. Principium
speculativum, Beschouwingsbe-
ginsel (denkleer). Principium
subsistens, Op zich zelf staand be-

ginsel. Principium substantiale,

Zelfstandig beginsel. Principium
sufficiens, Toereikend beginsel.

Principium supernaturale, Boven-
natuurlijk beginsel. Principium
susceptivum, Ontvangbeginsel.

Principium sustentandi, Onder-
steuningsbeginsel. Principium syn-

theticum, Samenstellend beginsel.

Principium temporis, Tijdsbegin-

sel. Principium universale, Alge-

meen beginsel. Principium vege-
tativum, Plantelijk beginsel, plant-

aardig beginsel. Principium vir-

tuale, Kiemelijk beginsel. Princi-

pium vitae, Levensbeginsel. Princi-

pium vitae intellectivae, Verstan-

delijk levensbeginsel. Principium
vitae sensitivae, Zintuigclijk le-

vensbeginsel. Principium vitale,

Levensbeginsel. — 2. Begin, aan-

vang. — 3. Beginsel, stelregel. Cum
principium sit enuntiatio qnaedam, non

potest de ipso praecognosci quid est, sed

solum quia verum est, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 2,

N° 3, Daar een beginsel pegging is, %po

Man van een beginsel niet vooraf gekend

worden wat bet is, maar alleen dat bet

waar is. — Principium affirmati-

vum, Bevestigend beginsel. Prin-

cipium causalitatis, Oorzakelijk-

heidsbeginsel, beginsel van oorzaak

en gevolg. Principium contradic-

tionis, Beginsel van tegenspraak.

Principium de causa cum duplici

effectu, Beginsel van oorzaak met
dubbel gevolg. Principium de
non-intcrventu, Beginsel van niet-

tusschenkomst. Principium de-

monstrationis, Betoogbeginsel.
Principium demonstrativum, Be-
toogend beginsel. Principium « dic-

tum de nullo », Algemeen ont-

kennend beginsel. Principium
« dictum de omni», Algemeen be-

vestigend beginsel. Principium
discrepantiae, O.nderscheidcnheids-

beginsel. Principium exclusi tertii,

Beginsel van uitgesloten derde.

Principium fundamentale, Grond-
beginsel, de bruyne, kunstphiloso-

phie 50. Principium identitatis,

Eenzelvighcidsbeginsel. Princi-

pium immediatum, Onmiddellijk

beginsel. Ipsa ... principia mmediata

non per aiiquod medium extrinsecum

cognoscuntur, sed per cognitionem pro-

priorum lerminorum, aristoteles, i

anal. post. c. 3; 72, b, 18, Onmid-

dellijke beginselen worden niet door

toedoen van een uiterlijk middel, wel

door kennis van de uitersten gekend. —
Principia in actu. In de sluit-

redc vooropgezette beginselen.

Principia in habitu, De sluitrede

behecrschende beginselen. Princi-

pium indemonstrabile, Onbetoog-
baar beginsel. Principium iuris,

Rechtsbeginsel, beixefroid 241.

Principium mere negativum,
Louter ontkennend beginsel. Prin-

cipium negativum, Ontkennend
beginsel. Principium per se no-

tum, Uit zich zclf blijkend beginsel.

Principium positivum, Stellig be-

ginsel. Principia prima, Eerste be-

ginselen. Principia prima contra-

ria, Elkaar uitsluitende eerste begin-

selen. Principium primum psy-

chologice, In zielkundig opzicht

eerste beginsel. Principium ratio-

nis sufficientis, Beginsel van toc-

reikenden grond, beginsel van vol-
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doenden grond, beginsel van ge-
noegzamcn grond.
PRIOR : Ecrdcr, eerder komend,
ecrst komend. A priori, Vooraf
NEDERLANDSC1IF. JCRISTEN-VEREENI-
GING 87, onafhankelijk van de feite-

lijke toedracht, nog poor de vaststelling

der feiten. — Prius includitur in poste-

riori, Wat voorafgaat ligt in wat volgt

besloten. — Priori remoto retnovetur

posterius, Wanneer iets voorgaands

wegvalt, valt 00k wat volgt weg. —
PriUS non dependet a posteriori, Wat
voorafgaat hangt niet ofvan wat nakomt.— Prior absolute, In volstrekten

zin eerstkomend. Prior attributio-

ne, Eerder wat de toeeigening be-
treft. Prior causalitate, Eerder wat
de oorzakelijkheid bctreft. Prior
cognitione, Eerder wat de kennis
betreft, als kenvoorwerp eerst ko-
mend. Prior definitione, Eerder
wat de bepaling betreft. Prior digni-
tate, Eerder wat de waardigheid
betreft. Prior dispositione, Eerder
wat de schikking betreft. Prior du-
ratione, Eerder wat den duur be-
treft. Prior exsecutione, Eerder
wat de uitvoering betreft. Prior
generatione, Eerder wat de wor-
ding betreft. Prior in causando, In
oorzakeiijk opzicht eerder. Prior in
essendo, In zijnsopzicht eerder.

Prior in ordine cognitionis, Op
kengebied eerder. Prior in ordine
dignitatis, Op stuk van waardig-
heid eerder. Prior in ordine natu-
rae, In natuurlijk opzicht eerder.

Prior in ordine perfectionis, Wat
de volmaaktheid betreft eerder.

Prior intentione, Eerder wat de
bedocling betreft. Prior loco, Eer-
der in plaatselijk opzicht. Prior na-
tura, Eerder wat den aard der din-

gen betreft, naar wezen eerst ko-
mend. Prior numero, Eerder wat
de volgotde betreft. Prior origine,

Eerder wat den oorsprong betreft.

Prior per accidens, Op grond van
iets bijkomstigs eerder. Prior per se,

Uit zich zelf eerder. Prior perfec-

tione, Eerder wat de volmaaktheid
betreft. Prior potentia, Eerder naar
den aanleg. Prior quoad nos, Eer-
der voor ons, van altdorf 37, in
verhouding tot ons eerst komend.
Prior ratione, Eerder voor de rede.
Prior secundum quid, In een be-
paald opzicht eerder. Prior simpli-
citer, Onvoorwaardelijk eerder.

Prior substantia, In zclfstandig-

heidsopzicht eerder. Prior tempore,
Eerder in tijdsorde.

PRIORITAS : Eerderheid, meyer
452, voorrang. Prioritas auctori-

tatis, Waardigheidsvoorrang. Prio-
ritas cognitionis, Voorrang in ken-
orde. Prioritas dignitatis, Waardig-
heidsvoorrang. Prioritas genera-
tionis, Wordingsvoorrang. Priori-
tas naturae, Natuurhjke voorrang,
oorzakelijkheidsvoorrang. Prioritas

ordinis, Voorrang wat de plaats

betreft. Prioritas originis, Voorrang
naar den oorsprong. Prioritas per-
fectionis, Volmaaktheidsvoorrang.
Prioritas positionis, Voorrang wat
de plaats betreft. Prioritas secun-
dum causalitatem, Oorzakelijk-

heidsvoorrang, natuurlijke voor-
rang. Prioritas secundum essendi
consequentiam, Gevolglijkheids-

voorrang. Prioritas signi, Betee-

kenisvoorrang. Prioritas temporis,
Voorrang in tijdsorde.

PRIVATIO : 1. Berooving, gezelle
78. Permodumprivationis et remotionis,

Door een metbode van ontkenning en ver-

wijdering. — 2. Gcmis, van oor-
SCHOT 17; DOODKORTE, BEGRIJPEN

25, gebrek, potters ii, 15; friet-

HOFF, MYSTERIUM INIQUITATIS 1 86,

derving, beysens, ontologie 88,

beroofdheid, onlstentenis. Privatio,

quae ponitur principium naturae per
accidens, non est aliqua aptitudo ad
forma?n vel incobatio jormae vel aliquod

principium imperfectum aclivum, ...

sed ipsa carentia jormae vel contrarium

Jormae, quod subiecto accidit, s. Tho-
mas, COMM. IN I PHYSIC. LECT. 1 3,

n° 4, Ontsfentenis die bijkomstigermjye
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als een natuurbeginsel geldt, is niet

geschiktheid lot een vorm of neiging van

een vorm of ook een onvolmaakl beclrijfs-

beginsel, maar wel bet gebrek %elf aan

vorm of bet tegendeel van een vorm, dat

bet subjekt b'ijkomstigerwijye aandoet.

— Privatio formae oppositae est prin-

cipium per accidens in essendo, s. tho-

MAS, COMM. IN I PHYSIC. LECT. 1 3,

n° 4, Ontslentenis van den tegenoverge-

slelden vorm is op yijnsgebied een bij-

komstig beginsel. — Privatio non

cognoscitur per propriam speciem, sed

per alienam, Ontslentenis wordt niet uit

den eigen soortelijken vorm, maar uit

een vreemden vorm gekend. — Privatio

non est per accessum sed per recessum,

Berooving geschiedt niet door toevoering,

maar door verwijdering. — Privatio non

redpit magis et minus, Gemis is niet

voor meer en minder vatbaar. — Pri-

vatio cognoscitur per habitum, nempe

formam, Gemis wordt uit hebbing, uit

den vorm namelijk gekend. — Privatio

absoluta, Volstrekt gemis. Privatio

adiuncta, Toegevoegd .gemis. Pri-

vatio non simplex, Niet volledig

gemis. Privatio perfecta, Volko-

men gemis. Privatio praecedens,

Voorafgaand gemis. Privatio pura,

Louter gemis. Privatio simplex,

Volslagen gemis.

PRIVATIVE : 1. Bcroovenderwijze.

— 2. Beroofderwijze, bij wijze van

een gemis.

PRIVATIVUS : Beroovend.

PRIVILEGIUM : Voorrecht, iiugo

de groot 1, 6, vrijdom. Privile-

gium canonis, Vrijdom van ge-

weld. Privilegium competentiae,

Vrijdom van schuldenbetaling uit

onmisbare inkomsten- Privilegium
fori, Vrijdom van rcchtsvervolging.

Privilegium generate, Algemeen
voorrecht, bellefroid 242. Privi-

legium immunitatis, Vrijdom van
wereldlijke ambten. Privilegium
particulare, Bizonder voorrecht,

bellefroid 242. Privilegium pau-

linum, Paulus voovrecht(HUWELij k).

PROBABILIORISMUS : Probabi-

liorisme.

PROBABILIS : Waarschijnlijk, de
groot, denkers van onzen tijd

269. Aeque probabilis, Even waar-

schijnlijk. Minus probabilis, Min-
der waarschijnlijk. Multo proba-
bilis, Zeer waarschijnlijk.

PROBABILISMUS : Probabiiisme.

Probabilismus absolutus, Vol-

strekt probabiiisme. Probabilismus
laxior, Naar laxisme neigend pro-

babiiisme. Probabilismus mitiga-

tus, Gematigd probabiiisme. Pro-

babilismus purus, Volstrekt pro-

babiiisme.

PROBABILITAS : Waarschijnlijk-

heid. Probabilitas externa, Uiter-

lijke waarschijnlijkheid. Probabili-

tas interna, Innerlijke waarschijn-

lijkheid. Probabilitas practice

practica, Louter praktische waar-

schijnlijkheid. Probabilitas specu-

lative practica, Half bespicgclende

half praktische waarschijnlijkheid.

Probabilitas summa, Hoogste
waarschijnlijkheid.

PROBABILITER : Waarschijnlijk.

PROBARE : Betoogen, bewijzen.

PROBATIVUS : Bewijskrachtig,

JANSSF.NS, HET MENSCHGEWOllDEN
WOORD 203.

PROBATIO : i. Bewijsvoering, be-

toog. Probatio argumentativa, Be-

toogende bewijsvoering. Probatio

circularis, Kringloopig betoog.

Probatio demonstrativa, Afdoen-

de betoog. Probatio per se, Betoog

uit den aard der dingen zelf. Pro-

batio per signum, Betoog uit uiter-

lijkc gegevens. Probatio probabilis,

Waarschijnlijkmakend betoog. Pro-

batio propter quid, Betoog uit de

oorzaak. Probatio quia, Betoog uit

de feiten. — 2. Bcwijs. Probatio

admissibilis, Aanncmclijk bewijs.

Probatio completa, Volledig be-

wijs. Probatio contraria, Tegen-

bewijs. Probatio directa, Rccht-

streeksch bewijs. Probatio inadmis-
sibilis, Onaannemelijk bewijs. Pro-
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batio incomplcta, Onvolledig be-

wijs. Probatio legalis, Wettelijk be-

wijs. Probatio materialis, Stoffelijk

bewijs. Probatio moralis, Zedelijk

bewijs. Probatio positiva, Stellig

bewijs. Probatio sufficiens, Af-
doendc bewijs.

PROBLEMA : Vraagstuk.
PROCEDERE : 1. Te werk gaan.

Procedere demonstrative, Betoo-

genderwijze te werk gaan. — 2.

Voortvloeien, uitvlocien, voortko-

men.
PROCESSIO : r, Voortkoming, de
GROOT, HET LEVEN V. D. H. THOMAS
V. AQUINO ZOO; CRAEYNEST 273;
QUA ADVLIET I, 1 8, VOOrtkomSt, POT-

TERS 11, 291, uitvloeiing. Processio

aeterna, Eeuwige voortkoming.

Processio amoris, Voortkoming
van de liefde. Processio divina ad
extra, Buitcngoddelijke uitvloeiing,

goddelijke uitvloeiing naar buiten.

Processio divina ad intra, Binnen-

goddelijke uitvloeiing, goddelijke

uitvloeiing naar binnen. Processio
intellectus, Vcrstandelijke voort-

koming. Processio interior, Inner-

lijke voortkoming. Processio na-

turae, Natuurlijke voortkoming.
Processio Spiritus Sancti, Voort-

komst van den H. Geest, potters i,

1 01. Processio substantialis, Zelf-

standige voortkoming. Processio
temporalis, Voortkoming in den

tijd. Processio Verbi, Voortkoming
van het Woord. Processio Verbi in

divinis babel rationem generations : pro-

cedit enim per modum intellegibilis actio-

nis, quae est operatio vitae, et aprincipio

coniuncto, s. thomas, sum. theol.

1, q. 27, a. 2, c, De voortkomst van

het Woord in de Godheid kan een voort-

brenging of geboorle genoemd worden,

Het Woord koml immers voort door een

verstandsdaad, die een levenswerking is;

en wel pan uit een beginsel ivaarmee bet

verbonden is, theol. sum. v. D. h.

THOMAS V. AQUINO II, IO. PrO-

cessio voluntatis, Wilsvoortko-

ming. — 2. Processie (litcrgie).

PROCESSUS : i. Verloop. Proces-
sus assimilativo - dissimilativus,
Verwerkings- en afscheidingsver-

loop. Processus endothermico-
exothermicus, Warmteaanwer-
vings- en uitzendingsverloop. Pro-
cessus mundanus, Wereldverloop.
Processus nutritivo-aspirativus,

Voedings- en ademhalingsvcrloop.
— 2. Werkwijze, methode. Proces-

sus ad impossibile, Uit de onmo-
gelijkheid betoogende methode.
Processus compositivus, Samen-
stellende methode. Processus de-

monstrativus, Betoogende metho-

de. Processus mathematicus, Wis-
kundige methode. Processus ratio-

nis, Redeneeringsmethodc. Proces-

sus resolutivus, Oplossende me-
thode. — 3. Ceding, rechtsgeding,

bellefroid 243. Processus civilis,

Burgerlijk rechtsgeding, bfxi.efroid

243. Processus commcrcialis,
Ilandelsgeding. Processus correc-

tionalis, Boetstraffelijk geding. Pro-

cessus criminalis, Lijfstraffelijk

geding. Processus poenalis, Straf-

geding, bellefroid 243.

PROCLAMATIO : Afkondiging.
PROCREATIO : Teling, voortbren-

ging-

PROCURATIO : 1. Vcrschaffing.

Procuratio abortus, Het afdrijven

der onvoldragen vrucht, potters

hi, 232.— 2. Volmacht, bellefroid

243. Procuratio authentica, Au-
thentieke volmacht, bellefroid

243. Procuratio generalis, Algc-

meene volmacht, bellefroid 243.

Procuratio specialis, Bizondere

volmacht, bellefroid 243. Procu-

ratio sub sigillo private, Onder-
handsche volmacht, bellefroid

243. Procuratio verbalis, Monde-
linge volmacht (recht).

PROCURATOR : Gevolmachtigde.
PRODIGALITAS : Verkwisting,

QUAADVLIET II, 130, kwistighcia.

PRODIGUS : Kwistig.

PRODUCTIO : Voortbrenging.

Productio per defectionem, Voort-
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brenging door vernietiging. Pro-

ductio per derivationem, Voort-

brenging door afleiding. Productio

per protensionem, Voortbrenging

door omwerking, voortbrenging

door omvorming.
PRODUCTIVE : Voortbrengender-

wiize.

PROFESSIO : i. Bclijdenis. Pro-

fessio fidei, Geloofsbelijdcnis. —
2. Professie, kloostcrprofessie. Pro-

fessio perpetua, licuwige professie.

Professio religiosa, Kloosterlijke

professie. Professio simplex, Een-

voudige professie. Professio soilem-
nis, Plechtige professie. Professio

temporaria, Tijdelijke professie. i

PROFITERI : Belijdcn.

PROFUSIO : Kwistigheid.

PROGRESSIO : i. Toename, vor-

deringen. — 2. Reeks. Progressio

arithmetica, Rekenkundige reeks.

Progressio geomctrica, Meetkun-

dige reeks (wiskunde).
PROGRESSISMUS : Progressisme.

Progressismus privatus, Privaat

progressisme. Progressismus so-

cialis, Maatschappelijk progressis-

me.

PROHIBERE : 1. Verhinderen. —
2. Verbieden.

PROHIBITORIUS : 1. Verhinde-

rend. — 2. Verbiedend.

PROMISSIO : Toczegging, belofte.

Promissio ex fidelitate, Belofte

uit getrouwheid, salsmans, recht.

plight. 238. Promissio gratuita,

Eenvoudige belofte, salsm.ans,

recjit. plicht. 1 54. Promissio

nuda, Loutere belofte.

PROMISSOR : Toezegger, belover.

PROMITTENS : Belovende, sals-

mans, recht. plicht. 154.

PROMITTERE Beloven, toezeg-

gen.

PROMPTITUDO : Bereidwillig-

heid.

PROMPTUS : Bereidwillig, dienst-

vaardig.

PROMULGARE : Ter kennis bren-

gen, quaatjvlif.t i, 1 14, afkondigen,

bellefroid 245, uitvaardigen.

PROMULGATIO : Afkondiging,
QUAADVLIET II, 58; VAN OORSCHOT
140; bellefroid 245, uitvaardiging,

bekendmaking, van hoonacker
162. Promulgatio authentica, Offi-

cieele afkondiging. Promulgatio
legum, Afkondiging van de wctten,

bellefroid 245. Promulgatio pu-
blica, Openbare afkondiging.

PRONOMEN : Voornaamwoord.
Pronomen demonstrativum, Aan-
wijzend voornaamwoord. Prono-

men indefinitum, Onbcpaald voor-

naamwoord. Pronomen interroga-

tivum, Ondervragend voornaam-

woord. Pronomen personale, Per-

soonlijk voornaamwoord. Prono-
men possessivum, Bezittelijk voor-

naamwoord. Pronomen relativum,

Betrekkelijk voornaamwoord.
PROPASSIO : In het zintuigclijke

blijvende hartstocht, oneigcnlijke

hartstocht (christuslef.r).

PROPENSIO : Bizondere aanleg,

POTrERS v, 101, geschiktheid, nei-

ging, geneigdheid.

PROPHETA : Profeet.

PROPHETIA : Voorspelling, pro-

fetie. Prophetia divina, Goddelijke

voorspelling. Prophetia naturalis,

Natuurlijke voorspelling. Prophe-
tia proprie dicta, Eigenlijke voor-

spelling. Prophetia supernaturalis,

Bovennatuurlijke voorspelling.

PROPHETICUS : Profetisch.

PROPITIARE : Verzoenen.

PROPITIATIO : Vcrzoening.

PROPITIATOR : Verzoener.

PROPITIATORIUS : Verzoenend.
PROPITIATRIX : Verzoenster

(marialeer).
PROPORTIO : Evenredigheid. Pro-

portio aequalitatis, Evenredigheid

van gehjkhcid. Proportio arithme-

tica, Rekenkundige evenredigheid.

Proportio debita, Gepaste evenre-

digheid. Proportio determinata,

Bcpaalde evenredigheid. Proportio

discreta, Onderbroken evenredig-
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heid. Proportio entitatis, Wezens-
evenredigheid. Proportio finita,

Beperktc evenred igheid. Proportio
geometrica, Meetkundige evenre-

digheid. Proportio habitudinis,
Verhoud ingsevenredigheid. Pro-
portio inaequalitatis, Ongelijk-
heidsevenredigheid. Proportio in-

versa, Omgekeerde evenrcdigheid.
Proportio multiplex, Veelvoudige
evenrcdigheid. Proportio numera-
lis, Getallijke evenredigheid, ge-
talsevenredigheid. Proportio se-

cundum commensurationem,
Wezensevenredigheid

.

PROPORTIONALIS : Evenrcdig.

PROPORTIONALITAS : Geevcn-
redigdheid, de cock, over de
menschelij ke daden 48, evenre-

digheid. Proportionalitas arithme-
tica, Rekenkundige geevenrcdigd-
heid. Proportionalitas geometrica,
Meetkund ige geevenredigdheid

.

PROPORTIONALITER : Ponds-
pondsgewijze, dosfel 125, evenre-

digcrwijze, gecvenredigderwij2e.

PROPORTIONARI : Evenredig
zijn met, geevenredigd zijn met.

PROPOSITIO : r. Volzin. Propo-
sitio adversativa, Tegenstellings-

volzin. Propositio aequipollens,
Gelijkwaardige volzin. Propositio
affirmativa, Bevestigende voizin.

Propositio analytica, Ontledende
volzin. Propositio aperta, Klaar-

blijkelijke volzin. Propositio catc-

gorica, Enkelvoudige volzin. Pro-
positio causalis, Oorzakelijkheids-

volzin. Propositio composita, Sa-

mengestelde volzin. Propositio
condicionalis, Voorwaardclijke
volzin. Propositio contingens, Vol-
zin met wisselvalligen inhoud. Pro-
positio copulativa, Koppelsamen-
stclling. Propositio dc contingenti,
Volzin met wisselvalligen inhoud.
Propositio de impossibili, Volzin

met onmogelijken inhoud. Propo-
sitio de inesse, Louter bevestigende
volzin. Propositio de necessario,

Volzin met noodzakelijken inhoud.

Propositio de possibili, Volzin
met mogelijken inhoud. Propositio
de primo adiacente, Eenwoordige
volzin. Propositio de secundo
adiacente, Volzin met een attribu-

tief werkwoord. Propositio de
tertio adiacente, Koppelwoordige
volzin. Propositio demonstrative,
Betoogende volzin. Propositio dia-

lectica, Betwistbate volzin. Propo-
sitio disiunctiva, Wisselvolzin, wis-

selsamenstelling. Propositio distri-

butiva, Verdeelende volzin. Propo-
sitio divisiva, Indeelende volzin.

Propositio exceptiva, Uitzonde-

ringsvolzin. Propositio exclusiva,

Uitsluitende volzin. Propositio ex-

ponibilis, Verklaarbare volzin. Pro-
positio expositiva, Verklarende
volzin. Propositio falsa, Onware
volzin. Propositio hypothetica,
Voorvvaardelijke volzin, samenge-
stelde volzin. Propositio identica,

Begripherhalende volzin. Proposi-
tio immediata, Onmiddellijk dui-

delijke volzin. Propositio impossi-
bilis, Volzin met een onmogelijken
inhoud. Propositio improbabilis,

Volzin met onwaarschijnlijken in-

houd. Propositio impropria, On-
eigenlijke volzin. Propositio inde-
finita, Onbepaalde volzin. Propo-
sitio inductiva, Opklimmende vol-
zin. Propositio innaturalis, Volzin

met onnatuurlijken inhoud. Propo-
sitio inordinata, Wanschikkelijke

volzin. Propositio maior, Meerder-

volzin. Propositio mediata, Middcl-

lijke volzin. Propositio minor,

Mindervolzin. Propositio moda-
lis, Wijze te kennen gevende volzin.

Propositio modalis composita,
Samenstellende en wijze te kennen
gevende volzin. Propositio moda-
lis divisa, Deelende en wijze te

kennen gevende volzin. Propositio
naturalis, Volzin met natuurlijken

inhoud. Propositio negativa, Ont-
kennende volzin. Propositio occul-

ta, Gedoken volzin. Propositio or-

dinata, Ordelijke volzin. Proposi-
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tio particularis, Bizondere volzin.

Propositio per se nota, Uit zich

zelf blijkende volzin. Propositio
per se nota quoad omnes, Voor
alien uit zich zelf blijkende volzin.

Propositio per se nota quoad sa-

pientes, Enkel voor wijzen uit

zich zelf blijkende volzin. Proposi-
tio praedicativa, Enkelvoudige vol-

zin. Propositio prima, Eerst&volzin.

Propositio probabilis, Volzin met
waarschijnlijken inhoud. Propositio
rationalis, Redeneerende volzin.

Propositio reduplicativa, Beklem-
tonende volzin, herhalende volzin.

Propositio relativa, Verhoudings-
volzin. Propositio simplex, Enkel-
voudige volzin. Propositio singu-
laris, lets afzonderlijks betreffende

volzin. Propositio synthetica, Sa-

menstellende volzin. Propositio tau-

tologies, Begripherhalende volzin.

Propositio universalis, Algcmeene
volzin. Propositio vera, Ware vol-

zin. — 2. Stelling. Propositio dam-
nata, Veroordeclde stelling. Propo-
sitio de errore suspecta, Van on-
juisthcid verdachte stelling. Propo-
sitio de haeresi suspecta, Van ket-

terij verdachte stelling. Propositio
erronea, Onjuiste stelling. Propo-
sitio errorem sapiens, Naar on-
juistheid zweemende stelling. Pro-
positio haeresim sapiens, Naar
ketterij zweemende stelling. Propo-
sitio haeretica, Kettersche stelling.

Propositio male sonans, Minder
goed luidende stelling. Propositio
piarum aurium offensiva, Voor
vrome lieden kwetsende stelling.

Propositio temeraria, Gewaagde
stelling.

PROPOSITUM : r. Toeleg. — 2.

Voomemen, potters iv, 118. Pro-
positum absolutum, Volstrekt
voomemen. Propositum efficax,

Daadvaardig voomemen. Proposi-
tum explicitum, Uitdrukkclijk
voomemen. Propositum firmum.
Vast voomemen. Propositum im-
plicitum, Onuitgedrukt voome-

men. Propositum speciale, Bizon-
der voomemen. Propositum uni-
versale, Algemeen voomemen
(biecht).
PROPRIE : Eigenlijk, in eigenlijken
zin.

PROPRIETARIUS : Eigenaar.
PROPRIETAS : 1. Eigenschap.
Proprielatum dektio est naturae negatio,

Uitroeiing van eigenschappen beteekent

ontkenning van de natuur. — Proprietas

intensior est, cum appropinquat suae

origin/, Een eigenschap neemt aanfeiheid
toe naar gelang %e tot haar oorsprong

nadert. — Proprietas absoluta, Vol-
strekte eigenschap. Proprietas acci-

dentalis, Bijkomstige eigenschap.

Proprietas activa, Werkdadige ei-

genschap. Proprietas attributalis,

Louter woordelijke eigenschap. Pro-
prietas communis, Gemeenschap-
pelijke eigenschap. Proprietas
coniuncti, Eigenschap van den
heelen mensch. Proprietas essen-
tialis, Wezenlijke eigenschap. Pro-

prietas habitudinalis, Betrekkelij-

ke eigenschap. Proprietas hypo-
statica, Eigenschap van een God-
mensch, hypostatische eigenschap.

Proprietas individualis, Eenlin-
gelijke eigenschap. Proprietas logi-

ca, Redekundige eigenschap. Pro-
prietas naturalis, Isiatuurlijke eigen-

schap. Proprietas passiva, Lijdende
eigenschap. Proprietas personalis,

Persoonlijke eigenschap. Proprietas
physica, Physische eigenschap.

Proprietas realis, Zaaklijkc eigen-

schap. Proprietas relativa, Betrek-

kelijke eigenschap. Proprietas spe-
cifica, Soortschikkende eigenschap,

soortbepalendc eigenschap, soort

te kennen gevende eigenschap,
soortelijke eigenschap. — 2. Eigen-
heid, eigenlijke zin. Proprietas ver-

borum, Eigenlijke zin der woorden.— 3. Eigendom. Proprietas adqui-
renda, Aan te werven bezit. Pro-
prietas adquisita, Aangeworven
bezit. Proprietas directa, Loutere
eigendom. Proprietas imperfecta,

in
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Onvolkomen cigendom. Proprietas I

obiective sumpta, Voonverp van

bez i t, eigendommen. Proprietas per-
fccta, Volkomen eigendom. Pro-

prietas subiective sumpta, Bezits-

recht. Proprietas utilis, Gebruiks-

eigendom.
PROPRIISSIME : In zijn engste

beteekenis.

PROPRIUM : Onontbeerlijke eigen-

schap. Proprium ... non est de essentia

ret, sed expriticipiis essentialibus speriei

causatur, s. thomas, sum. theol. i,

q. 77, a. i, ad 5, Een onontbeerlijke

eigenschap hoort niet bij de wezenheid

van lets, maar wordt door de we^enlijke

beginselen der soort teweeg gebracbt. —
{Proprium) ... medium est inter essen-

tiam et accidens, s. thomas, sum.

THEOL. I, Q. 77, A. I, AD 5, De
onontbeerlijke eigenschap staat tusschen

de wezenheid en de bijkomstigheid in. —
Proprium primo inest speciei, Onont-

beerlijke eigenschappen booren op de

eerste plaals bij den soorlelijken aard.

— Proprium essentiale, Wezen-
lijke eigenschap. Maxime pro-

prium, Eigenschap in zeer strengen

zin. Proprium metaphysicum,
Metaphysische eigenschap. Pro-

prium physicum, Physische eigen-

schap (denkleer).

PROPRIUS : Eigen, geeigcnd. Ma-
xime proprius, Meest geeigend.

PROROGATIO : Verlenging, bel-

lefroid 246. Prorogatio iurisdic-

tionis, Verlenging van rechts-

macht, BELLEFROID 246.

PROSYLLOGISMUS : Vooraf-

gaande sluitrede.

PROTESTATIO : Belijdenis. Pro-

testatio fidei, Geloofsbelijdenis.

Protestatio operis, Belijdenis door
werken. Protestatio oris, Belijdenis

door woorden.
PROTOCANONICUS: Protokano-

niek (schriftuur).
PROTOPARENTES : Eerste ou-

ders.

PROTOTYPUS : Voorafbeelding,

NIEUWBARN 4 1 6.

'ROVIDENTIA : i. Voorzienig-

heid. Providentia pertinet tantum ad

cognitionem eorum quae sunt ad fmem,
secundum quod ordinantur in finem; et

ideo providentia includit el scientiam et

vohmtatem, sed tamen essentia/iter in

cognitione manet, non quidem specula-

tiva, sed practica, s. thomas, qtj,

DISP. DE VERITATE Q. 5, A. I, C,
Voor^ienigheid betreft alleen de kennis

van wat op een einddoel gericbt is, in

^oover dit op het doe/ aanstuurt; %po

omvat voorzienigheid dan en kennis Sn

wil; naar haar wezenheid beschouwd,

blijft %e evenwel in de kennis, niet in

de bespiegelende kennis evenwel, maar in

de praktische. — Inter cetera ... ratio-

nalis creatura excellentiori quodam mo-
do divinae providentiae subiacet, inquan-

tum et ipsa fit providentiae particeps,

sibi ipsi et aliis providens, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 91, A. 2, C,
Onder de scbepselen is het redelijk

schepsel op een voortreffelijker wijzf

aan de goddelijke voorzienigheid onder-

worpen; het wordt namelijk aan de

voorzienigheid deelachtig en voorzjet voor

•Ach getf en voor anderen. — Non ...

potest esse in Deo providentia respectu

sui. ipsius, cum quidquid est in eo, sit

finis, non ad finem, s. thomas, QU.

DISP. DE VERITATE Q. 5, A. 2, C,

Bij God is er geeti voorzienigheid om
Hem zeff; alles immers wat in God is

is einddoel en is niet om een doeI. —
Oportet quod per providentiam illius

intellec/us, qui praedictum ordinem na-

turae indidit, mundus gubernetur, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q. 5, A. 2, c„ Door de voorzienigheid

van 'het verstand dat de dingen hun na-

tuurlijke verhouding schonk, %al de we-

reld bestuurd worden. — Providen-

tia approbations, Goedkeurende
voorzienigheid. Providentia com-
munis, Gewone voorzienigheid.

Providentia concessionis, Toela-

tende voorzienigheid. Providentia
divina, Goddelijke Voorzienigheid.

Providentia divina immediata,
Onmiddellijke goddelijke voorzie-
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nigheid. Providentia divina me-
diata, Middellijke goddelijke voor-
zienigheid. Providentia generalis,

Algemeene voorzienigheid. Provi-
dentia inferior, Lagere voorzienig-

heid. Providentia miraculosa,
Wondcrdadige voorzienigheid. Pro-
videntia moralis, Zedelijke voor-
zienigheid. Providentia naturalis,

Natuurlijke voorzienigheid. Provi-

dentia ordinaria, Gewone voor-
zienigheid. Providentia physica,
Physische voorzienigheid. Provi-
dentia specialis, Bizondere voor-
zienigheid. Providentia superna-
turalis, Bovennatuurlijke voorzie-

nigheid. Providentia voluntaria,
Willijke voorzienigheid.— 2. Voor-
uitzicht, doorzicht der toekomst
(hulpdeugd van de voorzichtig-

heid).

PROVOCARE : Uitdagen, uitlok-

ken, opruien, aanzctten, bellefroid
247.

PROVOCATIO : Uitdaging, belle-
froid 247. Provocatio collectiva,

Opruiing, bellefroid 247. Provo-
catio directa, Rechtstreeksche uit-

lokking, rechtstreeksche opruiing.
Provocatio individualis, Uitlok-

king, bellefroid 247.
PROXENETA : Makelaar, sals-

mans, RECHT. PLIGHT. 207, koppe-
j

laar, bellefroid 247 (recht).
PROXENETRIA : Koppclarij,
bellefroid 247, makelarij (recht).
PROXIMUS : 1. Bvl. tm. : Naast.— 2. Zst. nw. : Naastbestaande.

PRUDENS : Voorzichtig.

PRUDENTER : Voorzichtigerwi jzc.

PRUDENTIA : Voorzichtigheid,
potters 11, 299. Ad prudentiam
non pertinet nisi applicatio ralionis

recfae ad ea, de quibus est consilium,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 47,
a. 2, ad 3, De voorzichtigheid komt
niets anders toe dan de rechte rede toe

te passen aan datgene wat aan overleg

onderworpen werd. — Prudentia secun-

dum essentiam suam est intellectualis

virtus; sed secundum materiam con-

venit cum virtutibus moralibus, est

enim recta ratio agibilium et secun-

dum hoc virtutibus moralibus connume-
ratur, s. thomas, sum. theol. i-ii,

Q. 58, a. 3, ad 1, Naar haar we^en-
heid beschouwd, is voorzichtigheid een

verstandelijke deugd; mat haar stop be-

trefit komt %e echter overeen met de
Zedelijke deugden, %e is namelijk rechte

maatstafi bij het bandelen en wordt in

dat opzfcht bij de z^Hjke deugden

gerekend. — Prudentia pacit hominem
bene se habere in his, quae sunt adfinem
eligenda, s. thomas, sum. c. gent,
hi, 35, Voorzichtigheid brengt een

mensch in de vereischte gesteltenis legen-

over wat om het einddoel moet belracht

worden. — Virtus moralis ordinal ad

finem; prudentia autem dirigit circa ea

quae sunt adfinem, s. thomas, comm.
in vi ethic, nicom. lect. 11, Sen
Zedelijke deugd richt op het einddoel;

voorzichtigheid nu leidt alles wat in

verhouding staat tot het doel. — Sicut

scientia speculativa non potest haberi

sine intellectu principiorum, ita nec

prudentia sine virtutibus moralibus, S.

THOMAS, SUM. THF.OL. I-II, Q. 65,
A. i, c, Evenals bespiegelende weten-

schap niet opgaat zonĉ er inzjebt in de

beginselen, evenmin gaat voorzichtigheid

op zoxder zedelijke deugden. — Pru-
dentia adquisita, Aangcworven
voorzichtigheid. Prudentia anima-
lis, Dierlijke voorzichtigheid. Pru-
dentia architectonica, Bevelvoe-
rende voorzichtigheid. Prudentia
carnis, Voorzichtigheid des vlee-

sches, quaadvliet 11, 73. Prudentia
civilis, Staatsburgerlijke voorzich-
tigheid. Prudentia diabolica, Eer-
zuchtige voorzichtigheid, duivel-

sche voorzichtigheid. Prudentia
falsa, Valsche voorzichtigheid,

quaadvliet 11, 73. Prudentia gu-
bernatrix, Bestierende voorzichtig-

heid, potters V, 119. Prudentia
imperfecta, Onvolmaakte voorzich-
tigheid. Prudentia infusa, Inge-
storte voorzichtigheid. Prudentia
militaris, Voorzichtigheid in het
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legerbestuur, quaadvliet ii, 66,

krijgsbeleid. Prudentia monasti-

ca, Persoonlijke voorzichtighcid,

quaadvliet ii, 66. Prudentia na-

turalis, Natuurlijke voorzichtig-

heid. Prudentia oeconomica, Voor-
zichtigheid in het huiselijk bestier,

quaadvliet ii, 66, huisbeleid,

huislioudclijke voorzichtigheid.

Prudentia perfecta, Volmaakte
voorzichtigheid. Prudentia perso-

nalis, Persoonlijke voorzichtigheid,

potters v, 119. Prudentia politi-

ca, Stadhoudelijke voorzichtigheid.

Prudentia regnativa, Voorzichtig-

heid in het staatsbestuur, quaad-
vliet ii, 66, staatsbeleid. Prudentia

simplicitcr civilis, Staatsburgerlij-

ke voorzichtigheid. Prudentia soli-

taria, Persoonlijke voorzichtigheid.

Prudentia stride carnalis, Eigen-

lijk vleeschelijke voorzichtigheid.

Prudentia supernaturalis, Boven-

natuurlijke voorzichtigheid. Pru-

dentia terrena, Aardsche voorzich-

tigheid, hcbzuchtige voorzichtig-

heid.

PRUDENTIALIS : Voorzichtig,

strookend met de voorzichtigheid.

PSYCHIATRIA : Zielsgcneeskunde.
PSYCHICE : Ziellijkerwijze.

PSYCHICUS : Ziellijk, van altdorf
77-

PSYCHOLOGIA : Zielkunde. Psy-
chologia experimentalis, Proefon-

dervindelijke zielkunde, ervarings-

zielkunde.

PSYCHOLOGICE : Zielkundiger-

wijze.

PSYCHOLOGICUS : Zielkundig.

PSYCHO-VITALISMUS : Psycho-

vitalisme.

PUBER : Geslachtsrijp.

PUBERTAS : Geslachtsrijpheid.

PUBLICATIO : 1. Bekendmaking,
bellefroid 247. Publicatio iudi-

ciaria, Gerechtelijke bekendmaking,

ibidem 247. Publicatio legum, Be-
kendmaking der wctten, ibidem 247.— 2. Huwelijksbannen, de smet 41,

echtgeboden, ibidem 41, huwelijks-

afkondigingen, bellefroid 247,
roepcn.
PUBLICITAS : Openbaarheid.

PUBLICUS : Openbaar.

PUDENS : Schaamachtig.

PUDENTER : Schaamachtigerwij-

ze.

PUDENTIA : Eerbaarheidsgevoel.

PUDERE : Zich schamen.

PUDIBILIS : Schaamachtig.

PUDIBUNDUS : Schaamachtig,

zedig.

PUDICITIA : Schaamachtigheid,

zcdigheid.

PUDICUS : Eerbaar, zedig.

PUDOR : Eerbaarheid, potters V,

129, eerbaarheidsgevoel, zedigheid.

PUDOROSUS : Zeer schaamachtig.

PULCHER : Schoon.
PULCHRITUDO : Schoonheid. Ad
pulchritudinem tria requiruntur; primo

quidem integritas she perfectio

et debita proportio sive consonantia; et

iterum claritas, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 39, a. 8, c, Vaor schoon-

heid warden drie dingen vereischt, gaaf-

heid namelijk of volkomenheid, gepaste

verhouding ofgelijkluidendheid en helder-

heid.

PULCHRUM : Het schoone. Pul-

chrum in debita proportione consistit,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 5,

a. 4, ad i, Schoonheid komt neer op

gepaste verhouding. — Ad rationem

pukhri perlinet quod in eius aspectu

sen cognitione quietetur appetitus, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 27,

A. i, ad 3, Tot het weyen van het

schoone behoort dat ^ijn aanschouwing

of kennis het streefvermogen moet be-

vredigen. — Pulchra ... dicuntur, quae

visa placent, s. thomas, sum. theol.

1, q. 5, A. 4, ad 1, Schoon beet wat,

tvanneer het ge^ien wordt, behaagl. —
Pulchrum proprie pertinet ad rationem

causae formalis, s. thomas, sum.

theol. 1, Q. 5, a. 4, ad 1, Het schoone

hoort eigenlijk bij het begrip « vorme-

lijke oor^aak •>. — Pulchrum addit

supra bonum quendam ordinem ad vim

cognoscitivam, s. thomas, sum. theol.

punctio cordis — 261 — qualitas

i-ii, q. 27, a. 1, ad 3, Het schoone

voegt aan het goede een bepaalde verhou-

ding tot het kenvermogen toe. — Pul-

chrum est idem bono sola ratione dif-

ferens, s. thomas, sum. theol. i-ii,

Q. 27, a. 1, ad 3, Het schoone is het-

%elfde als het goede, beide verschillen

immers alleen tiaar het begrip.

PUNCTIO CORDIS : ilartsteek,

POTTERS IV, 186.

PUNCTUM : 1. Stip. Punctum
mathematicum, Wiskundige stip.

Punctum physicum, Natuurkun-
dige stip. — 2. Afzonderhjke leer-

sfelling. Punctum fidei. Punt van
't geloof.

FUNCTUS : Stip. Punctus mathe-
maticus, Wiskundige stip. Punc-
tus physicus, Natuurkundtge stip.

PUPILLUS : Pleegkind, bellefroid
248.

PURGATIO : Loutering.

PURGATIVUS : Louterend.
PURGATORIUM : Vagevuur.
PURGATORIUS : Louterend.
PURITAS : 1. Reinheid. Puritas
corporalis, Lichamelijke reinheid.

Puritas spiritualis, Geestelijke

reinheid. — 2. Louterheid, onver-
mengdheid.

PURUS : 1. Rein. — 2. Louter,

onvermengd.
PUSILLANIMIS : Kleinmoedig.
PUSILLANIMITAS

: Kleinmoe-
digheid, potters v, 63.

PUTATIVUS : Vermcend, belle-

froid 248.

PYROMANIA : Brandzucht.

PYROMANTIA : Vuurwichelarij.

PYTHONISMUS : Pythonisme.

Q
QUADRAGESIMA : Vastentijd.

QUAESTIO : Vraag, vraagstuk.
Quaestio facti, Feitelijke vraag,
bellefroid 249. Quaestio insidio-
sa, Strikvraag. Quaestio iuris,

Rechtsvraag, bellefroid 249.
Quaestio philosophica, Wijsgee-
rig vraagstuk. Quaestio theologi-
ca, Theologisch vraagstuk.

QUALIFICARE : 1. Met een hoe-
danigheid toerusten. — 2. Een
rechtskundigen naam geven, noe-
men, bellefroid 249.
QUALIFICATIO : 1. Toerusting
met een hocdanigheid. — 2. Bena-
ming, begripsbepaling, bellefroid
249. Qualificatio iuridica, Rechts-
kundige benaming, bellefroid 249.
QUALITAS : Hoedanigheid, ruygh-
bewerp vande redenkavf.ling 32;
sort begrip des redenkavf.lings
7; rederyc k-kunst in rijm opt
kortst vervat 6; vondel, bespie-
gf.lingen ii, 754; wbix, 487; kok,
institltio logica 41 5 ; potters V,

101. Quaiitates ... sunt principia trans-

mulationum etiam in rebus materialibtis,

sicut catidum, frigidum, humidum et

siccum et alia huiusmodi, s. thomas,
QD. DISP. DE ANIMA A. 13, C.,

Hoedanigheden ijjn 00k bij stoffelijke

we^ens beginselen van verandering, aldas

Warmte, koude, natheid en droogheid en

andere dergelijke. — Proprie ... qualitas

importal quendam modum substantias,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 49,
A. 2, c., Eigenlijk is de hoedanigheid

een sjjnswijsy van de \elfstandigheul. —
Quaiitates non solum agunt in virlnie

propria, sed etiam in virtuteformae sub-

stantialis, S. thomas, comm. in iv

SENTENT. D. 12, Q. I, A. 2, SOL. 2,

Hoedanigheden handelen niet alleen uit

eigen kracht, ?naar 00k uit kracht vanden
^elfstandigen vorm. — Qualitatum aliae

sunt naturales, aliae vero adventitiae.

Naturales aequidem adveniunf secun-

dum naluram, et semper intemae sunt
inditaeque rebus. Adventitiae. vero ex-
trinsecus perficiunt, et abiici queunt,

SIMPLICIUS, COMM. IN PRAEDICAM.
CAP. DE QUALI ET QUALITATE, Onder
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de hoedanigheden %ijn er natuurlijke en

bijkomende hoedanigheden. Natuurlijke

hoedanigheden komen een we^en op grand

van %ijn natuur toe en %ijn steeds binnen

in de dingen. Bijkomende hoedanigheden

integendeel rusten een we^en van buiten

toe en kunnen wegvallen. — Stmt id,

secundum quod determinatur potent/a

materiae secundum esse substantiale,

dicitur qualitas, quae est differentia sub-

slantiae, ita id, secundum quod deter-

minatur potenlia subiecti secundum esse

accidentale, dicitur qualitas accidentalis

,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 49,
A. 2, c, Zooals dit waaruit de aanleg

der stof vat het ^elfstandige ^ijn betreft

bepaald wordt de ^elfstandigheid nader

bepalende hoedanigheid heet, %po ook

wordt dit waaruit de aanleg van het

subjekl wat het bijkomstige qj/'n betreft

bepaald wordt bijkomstige hoedanig-

heid genoemd. — Quae ... praedicant

qualitatem, non dicunt quid est Mud
de quo praedicatur absolute, sed quale

quid, S. THOMAS, COMM. IN VII ME-
taphys. lect. i, Wat hoedanigheid

te kennen geeft ^egt niet wat dat is

waaraan in volstrekten %in hoedanigheid

wordt toegekend, maar wel hoe het is.— Qualitas ftindat similitudinem et

dissimilitudinem, Gelijkenis en verschil

berusten op hoedanigheid. — Qualitas

est nobilior quantitate, Hoedanigheid is

voortreffelijker dan hoegrootheid. —
Qualitas habet contrarium, Hoedanig-

heden hebben een tegendeel. — Qualitas

suscipit magis et minus, Hen hoedanig-

heid is voor meer en minder vatbaar. —
Qualitas absoluta, Volstrektc hoe-
danigheid. Qualitas accidentalis,

Bijkomstige hoedanigheid. Quali-
tas activa, Bedrijvige hoedanig-
heid. Qualitas adquisita, Aange-
worven hoedanigheid. Qualitas ad-

ventitia, Bijkomende hoedanigheid.
Hae ... {quail

:

fates) quae sunt adventi-

fiae, sunt habitus et dispositiones, se-

cundum facile et difficile ammissibile

differentes, s. thomas, sum. theol.
r-li, q. 49, a. 2, c, Hoedanigheden die

bijkomend %ijn, heeten, al naar gelang

e gemakkelijk of moeilijk wegvallen,

ebbelijkheden ofgeschiktheden.— Qua-
litas alterabilis, Wijzigbare hoe-
danigheid. Qualitas alterans, Wij-
zigende hoedanigheid. Qualitas
composita, Samengestcide hoeda-

nigheid. Qualitas connaturalis, Ge-
lijkaardige hoedanigheid, gelijkge-

aarde hoedanigheid. Qualitas cor-

poralis, Lichamelijke hoedanigheid.

Qualitas deiiciens, Ontoereikende
hoedanigheid. Qualitas entitativa,

Zijnshoedanigheid, potters v, ioi.

Qualitas essentialis, Wezcnlijke
hoedanigheid. Qualitas immate-
rialis, Onstoffelijke hoedanigheid.

Qualitas imperfecta, Onvolmaakte
hoedanigheid. Qualitas materialis,

Stoffelijke hoedanigheid. Qualitas
naturalis, Natuurlijke hoedanig-

heid. Qualitas operativa, Werk-
hoedanigheid, potters v, ioi. Pas-
sibilis qualitas, Lijdelijke hoeda-
nigheid. Qualitas passiva, Lijdende
hoedanigheid. Patibilis qualitas,

Lijdelijke hoedanigheid. Qualitas
per se immediate sensibilis, Door
zich zelf onmiddellijk zintuigelijk

waarneembare hoedanigheid. Qua-
litas per se non immediate sen-
sibilis, Door zich zelf niet onmid-
dellijk zintuigelijk waarneembare
hoedanigheid. Qualitas perfecta,

Voimaakte hoedanigheid. Qualitas

physica, Physische hoedanigheid.

Qualitas primaria, Eersterangshoe-

danigheid. Qualitas secundaria,

Tweederangshoedanigheid. Quali-

tas sensibilis, Zintuigelijk waar-

neembare hoedanigheid. Qualitas

simplex, Enkelvoudige hoedanig-

heid. Qualitas spiritualis, Geeste-

lijke hoedanigheid. Qualitas sub-
stantial, Zelfstandige hoedanig-

heid. Qualitas vialis, Voorbijgaan-

de hoedanigheid.
QUALITATIVUS : Hoedanighei-
delijk.

QUANDO : Wanneer, bepaling naar

tijd, platenburg, wijsbegeerte i„

40. Secundum quod aliquid denominatur

quantifican -263- quantitas

a tempore, est praedicamenlum quando,

S. THOMAS, COMM. IN IH PHYSIC.

lect. 5 , n° 15, Wanneer lets naar den

tijd benaamd wordt, gaat het om het

hoofdbegrip « wanneer». — Quando
futurum, Bepaling naar toekom-
stigen tijd, toekomstig wanneer.

Quando praesens, Bepaling naar

tegenwoordigen tijd, tcgenwoordig
wanneer. Quando praeteritum,

Bepaling naar verlcden tijd,verleden

wanneer (natuurphilosophie) .

QUANTIFICARE : Met hoegroot-

heid toerusten.

QUANTITAS : Hoegrootheid, pot-

ters hi, 245. (Philasophus) ponit

rationem quantitatis dicens, quod quan-

tum dicitur quod est divisibile in ea

quae insunt, s. thomas, comm. in
v metaphys. lect. 15, De Wijsseer

geeft het begrip « hoegrootheid » te ken-

nen, wanneer hij %egt dat wat in in-

^ijnde deelen verdee/baar is hoegroot-

heid heet. — Ratio quantitatis in

communi ... consistit in quadam divisi-

bilitate, s. thomas, comm. in i sen-

tent, d. 19, Q. 1, a. i, ad i, Het
begrip %elf van hoegrootheid komt op

deelbaarheid neer. — De ratione ...

quantitatis est ordo partium, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 14, A. 12, AO I,

Tot het begrip « hoegrootheid » behoort

schikking der deelen.—Quantitas secun-

dum sui rationem est sine molu, et sine

ratione boni et mali, s. thomas, sum.

theol. i-h, q. 49, a. 2, c, Hoegroot-

heid kent, naar haar aard beschouwd,

beweging, goed noch kwaad. — Kemota
quantitate substantia omnis indivisibilis

est, S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 65,
Wanneer hoegrootheid wegvalt, blijkt

elke ^elfstandigheid ondeelbaar te %ijn.— Quantitas non habet contrarium,

Hoegrootheid heeft geen tegendeel. —
Quantitas non suscipit magis et minus,

Hoegrootheid is niet voor meer en minder
vatbaar. — Quantitas impedit actio-

nem formae, Hoegrootheid staat het

handelen van den vorm in den weg. —
Quantitas absoluta, Volstrekte

hoegrootheid. Quantitas acciden-

talis, Bijkomstige hoegrootheid.
Quantitas completa, Volledige
hoegrootheid. Quantitas continua,
Aaneensluitende hoegrootheid, on-
afgebroken hoegrootheid. Quanti-
tas corporea, Lichamelijkehoegroot-
heid. Quantitas determinata,
Bepaalde hoegrootheid. Quantitas
dimensiva, Meetbare hoegrootheid.— {Quantitas dimensiva) definitur esse

quantitas positionem habens, s. tho-
mas, I QU. QUODLIB., A. 21, C,
Meetbare hoegrootheid wordt bepaald

als hoegrootheid die schikking kent. —
Habet ... et hoc proprium quantitas di-

mensiva inter accidentia reliqita, quod

ipsa secundum se individuatur, s. tho-
mas, sum. c. gent, iv, 65, Tegenover

andere bijkomstigheden komt meetbare

hoegrootheid als eigen toe uit %ich %elf te

worden vereenlingd. — Impossibile est

in materia intellegere diversas partes,

nisipraeintellegatur in materia quantitas

dimensiva ad minus interminata, per
qt4am dividitur, s. thomas, comm. in

II SENTENT. D. 3, Q. I, A. 4, C, Het
gaat niet aan voor de stof van verschil-

lende deelen te spreken, of er moet vooraf

in de stof op sjjn minst onbepaalae

meetbare hoegrootheid dank %ij welke

de stof %al warden ingedeeld, geonder-

steld worden. — Quantitas discreta,

Ingedeelde hoegrootheid. Quanti-
tas duarum dimensionum, Hoe-
grootheid met twee afmetingen.

Quantitas durationis, Duurhoe-
grootheid. Quantitas extensiva,
Uitgestrektheidshoegroot heid.

Quantitas finita, Beperkte hoe-

grootheid. Quantitas fluens, Vloei-

bare hoegrootheid. Quantitas im-
perfecta, Onvolmaakte hoegroot-

heid. Quantitas indeterminata,
Onbepaalde hoegrootheid. Quan-
titas infinita, Onbeperkte hoegroot-
heid. Quantitas interminata, On-
bepaalde hoegrootheid. Quantitas
mathematica, Wiskundigc hoe-

grootheid. Quantitas naturalis, Na-
tuurlijke hoegrootheid. Quantitas
numeralis, Getallijkc hoegrootheid.
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Quantitas perfecta, Volmaakte hoe-
grootheid. Quantitas permanens,
Onafgebrokcn hoegrootheid. Quan-
titas praedicamentalis, Hoofdbe-
grippclijke hocgrootheid. Quanti-
tas proportionalis, Vcrhoudings-
hoegrootheid. Quantitas transcen-
dentalis, Transcendenteele hoe-
grootheid. Quantitas trium dimen-
sionum, Hocgrootheid met dric af-

metingen. Quantitas unius dimen-
sionis, Hoegrootheid met den af-

meting. Quantitas vittutis, Vol-
maaktheidshoegrootheid.
QUANTITATIVE : Hoegroothei-
delijkerwijs.

QUANTITATIVUS • Hoegroot-
heidelijk.

QUANTUS : Hoegrootheidelijk.

QUASI-AFFINITAS : Oneigenlijke

aanverwantschap

.

QUASI-CHARACTER : Oneigen-
lijk mcrktceken(SAKRAMENi'ENLEER).
QUASI-CONTRACTUS : Oneigen-
lijke overeenkomst, salsmans,
RECHT. PLIGHT. I 5 7.

QUASI-DELICTUM : Oncigcnlijk

misdrijf, bellefroid 249.

QUASI-DOMICILIUM : Onderge-
schikte huisvesting.

QUASI-ESSENTIALIS : Bijna wc-
zenlijk.

QUASI-ESSENTIALITER : Op
bijna wezenlijke wijze.

QUASI-PARAPHERNALIA : On-
eigenlijke buitenhuwelij ksgoederen.

QUASI-PAROCHUS : Oneigenlijk

parochichoofd.

QUASI-PAROECIA : Oneigenlijke

parochie.

QUASI-POSSESSIO : OneigenUjk
bezit, BELLEFROID 249.

QUASI-PRAETERDOTALIA :

Oneigenlijke buitenhuwelijksgoede-

ren.

QUASI-USUSFRUCTUS : Oneigen-
lijk vruchtgebruik, nederlandsche
JURISTF.N-VEREENIGING 91; BELLE-
FROID 249.
QUERELA : Klacht, aanklacht

(recht.)
QUIA : 1. Omdat. — 2. Dat.
QUID: Wat. Propter quid, Hetwaarom.— Secundum quid, Onder een bepaald

opsyebt, terburg 149, in ttn of ander

opzjckt.

QUIDDITAS : Watheid, ruusbroec
1, 131. Quidditas absoluta, Vol-
strekte watheid. Quidditas abstrac-
ta, Afgetrokken watheid. Quiddi-
tas composita, Samengestelde wat-
heid. Quidditas generis, Geslaehts-
watheid. Quidditas individui, Een-
lingswatheid. Quidditas simplex,
Enkelvoudige watheid. Quidditas
speciei, Soortwatheid. Quidditas
subsistens, Op zich zelf staande
watheid.

QUIDDITATIVE : Watheidelijker-
wijze.

QUIDDITATIVUS : Watheidelijk.

QUIES : Rust. Quies desiderii,

Rust van 't verlangen. Quies mo-
tus, Ophouden van de beweging.
Quies naturalis, Natuurlijke rust.

Quies privativa, Bcroovende rust.

Quies spiritualis, GeesteHjke rust.

Quies violenta, Gewelddadig op-
gedrongen rust.

QUIETISMUS : Quietisme.
QUODQUIDERATESSE : Wat-
heid.

QUOTA : Deel. Quota disponibilis,

Beschikbaar deel. Quota legitima,

Wettelijk deel. Quota reservata,

Voorbehouden deel, onbeschikbaar

I
deel (recht).

R
RADICALIS : Wortcllijk.

RADICALITER : Naar den oor-

sprong, wat den oorsprong betreft,

naar den wortel, van hoonackf.r

36.

RADIX : Wortel, kiem, oorsprong.

In radice, In de kiem, van hoog-
straten 1, 3 1

9. — Sanatio in radice,

Genezing in de kiem (kerkf.lijk

recht).
RAPERE : Rooven, met geweld
ontvreemden, schaken.

RAPINA : Roof, gewelddadige ont-

vreemding.
RAPTOR : Schaker, oplichter.

RAPTUS : Roof, quaadvliet hi,

131, schaking, ibidem ii, 152, op-
lichting, ontvoeriog. Raptus mino-
rennium, Schaking van mindcr-
jarigen, bellefroid 252.

RAREFACTIO : Verdunning, toe-

name in ondichtheid.

RARITAS : Dunheid, ondichtheid

(Tgd DENSITAS, Dichtheid).

RARUS : Dun, ondicht (Tgd DEN-
SUS, Dicht).

RATA : Evenredig deel. Pro rata

parte, Voor een evenredig deel (recht).

RATIFICATIO : Bekrachtiging,

nederlandsche juristen-vereeni-

ging 92; bellefroid 252. Ratifi-

catio actus mandatarii, Bekrach-

tiging eener handeling van den
lasthebber, ibidem 252. Ratificatio

donationis, Bekrachtiging eener

schenking, ibidem 252. Ratificatio

pacti, Bekrachtiging van een ver-

drag, ibidem 252. Ratificatio sim-
plex, Zuivere bekrachtiging, ibi-

dem 252. Ratificatio tacita, Stil-

zwijgende bekrachtiging, ibidem
252.

RATIFICATIVUS : Bekrachtigend.
RATIHABERE : Gocdkeuren, be-
krachtigen, nederlandsche juris-
ten-vereeniging 92 (recht).
RATIHABITIO : Bekrachtiging, 't

NIEUW WOORDEN-BOEK DER REGTEN;
NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENI-

ging 92, goedkeuring, ibidem 92.
RATIHABITORIUS : Bekrachti-
gend.
RATIO : i. Rede (vermogen),
quaadvliet I, 38. Ratio contra na-
turam dividitur, s. thomas, sum.
theol. i-ii, q. 30, a. 3, arg. 3,
Rede staat tegenover natuur. — Ratio
... est potentia animae non alligata

organo corporali, s. thomas, sum.
theol. i-ii, q. 9, a. 5, c, De rede

is een vermogen der %iel dat met aan
eenig lichamelijk orgaan gehecht is. —
Rationis ... proprium est ut ex aliquo

ad aliquid indttcat, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 92, a. 2, c, De rede is

het eigen van iets tot iets anders te

brengen. — Ratio prima ... et princi-

paliler est universalium : potest tamen

universaks rationes ad particularia

applicare, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, Q. 47, A. 3, ad 1, De rede is het

eerst en vooral ont het algemeene te

doen; het algemeene kan %e echter wel

op het bi^pndere toepassen. — Deducere

universalia principia in conclusiones sin-

gulars, non est opus simplicis intellectus,

sed rationis, s. thomas, sum. theol.

1, q. 81, a. 3, c, Algemeene beginselen

lot bi^ondere besluiten te brengen is

niet het werk van het enkelvoudig ver-

stand, maar wel van de rede. — Discur-

sus rationis semper incipit ab intellectu

et terminatur ad intellectum, s. thomas,
SUM. THEOL. II-II, Q. 8, A. I, AD 2,

De redeneering der rede goat steeds uit

van het in^icht en eindigt er ook met. —
Sunt ... rationis tres actus : quorum

primi duo sunt rationis, secundum quod

est intellectus quidam. Una enim actio

intellectus est intellegentia indivisibilium

sive incomplexorum, secundum quam
concipil quid est res ... Secunda vera

operatio intellectus est compositio vel

divisio intellectus, in qua est iam verum

veljalsiim... Tertius vera actus rationis

est secundum id quod est proprium ra-

tionis, scilicet discurrere ab uno in

aliud, ut per id quod est notum deveniat
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in cognitionem ignoli, s. thomas, com-
ment. IN I ANAL. POST. LECT. I, N° 4,
Daar %ijn drie verrichtingen die op de

rede teruggaan, de twee eerste ecbler

%ijn op de rede aangewe^en in %pover %e

ah verstatid optreedt. Ben handeling

van bet verstand is immers het in^icbt

in de ondeelbare en enkelvoudige begrip-

pen, waardoor het verstand opvat wat
een ding is. Een tweede verrichting van

het verstand ^ijn samenstelling en schei-

ding en hier Man reeds van waarheid en

omvaarheid sprake %ijn. De derde ver-

richting der rede komt hierop neer, van
het eene naar het andere over te gaan
am aldus uit het bekende tot kennis

van het onbekende te geraken. — Ad ra-

tioned ... pertinet ex communibus ad
propria procedere, s. Thomas, sum.
theol. i-n, q. 94, a. 4, c, De rede

komt het toe uit het algemeenere naar
het bi^pndere over te gaan. — Consi-

derare ... aliquid, comparand/) ad id

quod ex ipso seqidtur, est proprium
rationis, s. thomas, sum. theol. ii-ii,

q. 5 7, a. 3, c, lets te beschouwen en het

te vergelijken met wat er uit volgt, dat is

eigen aan de rede. — Habet ... ratio

duplicem actum : unum ... secundum se ...

cognoscere aliquod verum; aliu(m) ...

inquantum est directiva aliarum virium,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 74,
A. 5, c, De rede heeft een dubbele

taak, vooreerst een taak die haar, op
s(ich %elf bescbouwd, toekomt, de waar-

heid te kennen namelijk ; verder 00k
andere vermogens te leiden. — Rationis

(est) ordinare, s. thomas, sum. theol.
1-11, Q. 18, A. 9, c, De rede komt het

toe te richien. — Ratio ... non solum
dirigere potest inferiorum partium actus,

sed eliam actus sui directiva est, s.

THOMAS, COMM. IN I ANAL. POST.

lect. i, n° i, De rede besluwt niet

alleen de handelingen der iagere vermo-

gens, maar ook haar eigen handelingen.—
(Ratio) est proprium principium huma-
norum aetuum, s. thomas, sum. theol.
i-ii, q. 1, a. 1, ad 3, De rede is het

eigenlijk beginsel der menschelijke han-

delingen. — In ipsa ralione est aliquid

quod est principium respec/u omnium
aliorum, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 90, A. 2, C, In de rede is er lets

dat legenover al het andere als beginsel

optreedt. — In homine eadem potentia

est ratio el intellectus, s. thomas,
sum. theol. i, q. 79, a. 8, c. Rede
en verstand maken in den mensch een

%elfde vermogen uit. — Ratio et intel-

lectus in nobis non sunt diversae pofen-

tiae : ... differunt autem secundum per-

feclum et imperfectum, s. thomas,
SUM. THEOL. II-II, Q. 83, A. 10, AD 2,

Rede en verstand %ijn niet twee ver-

schillende vermogens in Ons; %e verschil-

len alleen naar hun meerdere en mindere

volmaakthtid. — Certitudo rationis est

ex intellects, sed necessitas rationis est

ex defectu intellectus, s. thomas, sum.
THEOL. II-II, Q. 49, A. 5, AD 2, De
•^ekerheid der rede gaat op het verstand

terug, maar de onontbeerlijkheid der rede

valt aan ontoereikendheid van het ver-

stand te wijten. — Ratio nostra per-

ficitur per prudentiam, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 68, A. 5, C,
On^e rede wordt door de voor^ichtigheid

vervolmaakt. — Ratio ... principium

est pariter in rebus tarn arte quam
nalura constituendis, aristoteles, I

DE PART. ANIMAL. C. Ij 639, B, 14,

De rede is even^eer beginsel voor wat
dank %ij de kunst, als voor wat door de

natuur tot stand komt. — Et sensus

ratio quaedam est, et omnis virtus

cognoscitiva, s. thomas, sum. theol. i,

q. 5, A. 4, ad 1, Ook de -iintuigen, ja

elk kenvermogen werpt %i"3
.

eenigspns

als rede op. — Ratio deliberativa,

Beradende rede. Ratio factiva, Vet-

vaardigende rede. Ratio humana,
Menschelijke rede. Ratio inferior,

Lagere rede. Inferior ratio per rationes

temporales (deliberat), s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 74, A. 7, AD 3,

De lagere rede overlegt naar tijdelijke

beschouwingen. — Ratio superior et

inferior ... distinguuntur, secundum
Augustinum, per officia actuum, et

secundum diversos habitus, s. thomas,
sum. theol. 1, q. 79, a. 9, c, Hoogere
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en lagere rede warden naar Auguslinus

op grand van haar daden en haar verschil-

lende hebbelijkheden onderscheiden. —
Ratio superior et inferior, secundum

quod ab Augustino accipiuntur, nulla

modo duae potentiae animae esse pos-

SUnt, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

q. 79, A. 9, c, Iloogere en lagere rede

%ijn, spools Augustinus %f verstaat,

niet twee verschillende vermogens der

— Ratio inquisitiva, Vorschende

rede. Ratio intellectiva, Verstan-

dclijke rede. Ratio operativa, Han-
delende rede. Ratio ordinans, Rang-

schikkende rede. Ratio particula-

ris, Bizondere rede. In homine non

solum est ratio universalis, quaepertinet

ad partem intellectivam ; sed etiam

ratio parlictdaris quae pertinet ad par-

tem sensitivam, s. thomas, sum.

theol. i-ii, Q. 30, a. 3, ad 3, BiJ

den mensch is er niet alleen een algemeene

rede die bij het verstandelijke deel van

den mensch, maar ook een bi^pndere rede

die bij het ^intuigelijke in ons behoort.^

— Ratio particulars nata est moveri

et dirigi secundum rationem universalem,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 8 1,

a. 3, c, De bi-^pndere rede is er van

aard uit op aangelegd door de algemeene

rede aangedreven en geleid te worden. —
Ratio practica, Praktische rede.

Ratio practica est circa operabilia,

quae sunt singularia et contingeutia

;

non autem circa necessaria, sicut ratio

speculativa, s. thomas, sum. theol.

i-ii, Q. 91, a. 3, ad 3, De praktische

rede is het om het doenbare, dit is am
het bi^pndere en ivisselvallige te daen,

niet yooals de bespiegelende rede om het

nooa\akeiijke. — Est invenire aliquid

in ralione practica, quod ita se habeat

ad operationes, sic/it se habet propositio

in 7-atione speculaliva ad conclusiones,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 90,

A. 1, ad 2, In de praktische rede moet

er Uts %ijn dat tot de handelingen in

de-^elfde verhouding staat als voor de

bespiegelende rede het beginsel tot het

besluit. — Ratio practica utitur quodam

syllogismo in operabilibus, s. thomas,

SUM. THEOL. I-II, Q. 90, A. 1, AD 2,

De praktische rede gaat, wat het doen-

bare betreft, met een ^ekere sluitrede te

werk. — Ratio ... practica quaedam

est universalis et quaedam particulars,

S. THOMAS, COMMENT. IN III DE
anima lect. 1 6, Daar is een alge-

meene en daar is een bi^ondere praktische

rede. — Ratio praecipiens, Gebie-

dende rede. Ratio proprie dicta,

Eigenlijke rede. Ratio ratiocinans,

Rcdeneerende rede. Ratio ratioci-

nata, Geredcnde rede. Ratio spe-

culativa, Beschouwende rede, be-

spiegelende rede. Ratio speculativa

ratiocinatur de speculativis ratio

practica ... de operabilibus, s. thomas,

SUM. THEOL. I, Q. 79, A. 12, C, De
bespiegelende rede redeneeri over het

bescbouwbare, de praktische rede over

het doenbare. — Obiectum (rationis

speculativae) ... est verum necessarium,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 47,

a. 2, ad 2, Het nood^akelijk ware is-

voonverp van de bespiegelende rede. —
Operationes intelleclivae partis (sunt)

indivisibilium intellegentia compo-

sitio etdivisio ratiocinari, s. thomas,

SUM. THEOL. II-II, Q. 83, A. I, AD 3,

Verstandelijke verrichtingen v(ijn het

in^jcht in het ondeelbare, samenstelling

en scheiding en de redeneering. — In

ratione speculativa sunt quaedam ut

naturaliter nota, quorum est intellectus;

et quaedam quae per ilia innotescunt,

scilicet conclusiones, quarum est scien-

tia, S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II,

q. 47, A. 6, c, Voor de bespiegelende

rede %ijn sommige dingen van nature

duidelijk, de-^e nu %ijn op bet verstand

aangeweyen; andere moeten met bebulp

van die eerste duidelijk worden, de be-

sluiten namelijk waar het wetenschap

om te doen is. — Ratio ... speculativa

el practica in hoc differunt quod ratio

speculativa est apprehensiva solum

rerum : ratio vero practica est non

solum apprehensiva, sed eliam causa-

t'wa, S. THOMAS, SUM. THEOL. H-It,

q. 83, A. i, c, Ret verschil tusschen

bespiegelende en praktische rede is
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Merits gekgen, dat de bespiegeknde rede

alken de dingen kent, terwijl de prak-
tische rede de^e niet alleen kent, maar
00k teweegbrengt. — Ad apprehensio-
nem ... veritatis perficiiur speculativa

ratio per intellectum; practica vera per
consilium. Ad recte ... iudicandum spe-

culativa ... per sapientiam, practica
vera per scientiam perficitur, s.thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 68, A. 4, C,
Tot juiste opvatting van de ivaarheid

wordt de bespiegeknde rede met de gave
van verstand, de praktische rede met
road toegerust; om juist te oordeelen

wordt de bespiegeknde rede met wijsheid,

de praktische met wetenschap toegerust.— Quia ... ratio speculativa quaedam
facit, puta sjllogismum, propositionem
et alia huiusmodi, in quibus proceditur
secundum certas et determinatas vias,

inde est quod respectu horum potest

salvari ratio artis, s. thomas, sum.
theol. n-\i, q. 47, a. 2, ad 3, Daar
de bespiegeknde rede sommige dingen

vervaardigt, bij voorbeeld de sluitrede,

den vofyin en andere dergelijke, waarbij
%e naar vaste en bepaalde wetten te

werk gaat, -%po kan men ten overstaan

van die van kunst spreken. — Ratio
superior, Hoogere rede. (Ratio
superior) ... intendit rationibus aeternis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 74,
a. 7, c, De hoogere rede is bet om de
eeuwige gronden te doen. — Superior

ratio est quae habet de omnibus iudicare,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-TT, Q. 15,
A. 4, c, De hoogere rede is degene

die over alles dient te oordeelen. — Ratio
... superior, quae contemplation! depu-
iatur, comparator ad inferiorem, quae
deputatur action!, sicut vir ad mulierem,
ijuae est per virum regenda, s. THOMAS,
SUM. THEOL. n-II, Q. 182, A. 4, C,
De hoogere rede die op de beschouwing
aangewe^en is, staat tot de lagere rede,

die op handeling berekend is, in de^elfde

verhouding als de man tot de vrouw die

door den man bestuurd wordt. — Supe-
rior?' ralioni attribuilur sapkntia, in-

jeriori vera scientia, s. thomas, sum.
theol. i, q. 79, a. 9, c, Aan de

hoogere rede wordt wijsheid, aan de
lagere rede wetenschap toegeschreven.— Ratio universalis, Algemeene
rede. In nobis ratio universalis movet
mediante ratione particulari, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 20, A. I, AD I,

Bij ons beweegt de algemeene rede met
behulp van de bi^pndere rede. — 2.

Redeneering. Quandoque ... ratio dici-

tur id quod est in ratiocinante, scilicet

ipse actus rationis, s. thomas, comm.
IN I SENTENT. D. 33, Q. I, A. I, AD 3,
Soms wordt met rede dalgene bedoeld,

dat in hem gebeurt die redeneert, de daad
der rede namelijk. — Ratio ... discur-

sum quendam designat, quo ex uno in
aliud cognoscendum anima humana per-
tingit vel pervenit, s. thomas, qu.
DISP. DE VER1TATE Q. 15, A. I, C,
Rede geeft redeneering te kennen waar-
door de menscbelijke %iel uil kennis van
lets tot kennis van iets antlers komt. —
Cum ... usum rationis habere inceperit

primum quod tunc homini cogitan-

dum occurrit, est deliberare de seipso,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 89,
A. 6, C, Wanneer de mensch voor bet

eerst %ijn rede kan gebruiken, dan is hij

•%elf het eerste waarover hij %aJ hebben

na te denken. — Regula ... et mensura
humanorum actuum est ratio, s. thomas,
sum. theol. r-iiyQ. 9o,a. i,c.,De rede

is regel en maatstaf van de menschelijke

handelingen. — Quod ... ratio humana
sit regula voluntatis humanae, ex quo
eius bonitas mensuretur, habet ex lege

aeterna, quae est ratio divina, s. tho-
mas, sum. theol. i-ii, q. 19, A. 4,

c, Dat de menschelijke rede den wil
van den mensch tot maatstaf strekt,

waardoor de^es goedheid gemeten wordt,

dat heeft %e aan de eeutvige wet, aan de

goddelijke rede dus, te danken. —
Ratio absoluta, Volstrckte rede-
neering. Ratio collativa, Verge-
Jijkende redeneering. — 3. Vernuft
(aanvullcnd deel der voorzichtig-
hcid), potters v, 120. Ratio inter

paries prudentiae connumerari debet,

S. THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 49.
A. 5, c, Vernuft dient onder de onder-
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deelen der voor^ichtigheid gerangschikt.

— 4. Begrip, gedachte, grond,

de raeymaeker, inleiding tot de
wijsbegeerte en tot het tho-
misme 139, 140. Secundum rationem,

Naar bet begrip, in de orde der begrip-

pen. — Rationes aeternae, Eeuwige

gronden,devalk, s.thomas', vroeg-

ste kenleer 52. Ratio convertibi-

lis, Ruilbaar begrip. Ratio definiti-

va, Bepalende gedachte. Ratio divi-

na, Goddelijke gedachte. Ratio hu-

mana, Menschelijke gedachte. Ratio

legis, Strekking der wet, bedocling

der wet, grondslag der wet, grond-

gedachte der wet, nederlandsche
juristen-vereeniging 92. Ratio

quidditativa, Wezenbepalende ge-

dachte. Ratio temporalis, Tijde-

lijke gedachte. Ratio ultimi, Begrip

van voltooiing. — 5. Ocrbeeld,

oergedachte, plan, begrip, maatstaf.

Ratio rerum fiendarum per artem- va-

catur ars vel exemplar rerum artificia-

larum, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 93, A. 1, c, Het begrip van wat

door de kunst %al warden lot stand

gebracht heel kunst of oerbeeld van het

kunslwerk. — In quolibef artifice

praeexsistit ratio eorum, quae consti-

luuntur per artem, s. thomas, sum.

theol. i-ii, Q. 93, a. 1, c.. In elk

kunstenaar woont vooraf het oerbeeld

van wat hij door de kunst %al voort-

brengen. — lnquantum Deus cognoscit

suam essentiam ut sic imitabikm^ a

tali creatura, cognoscit earn ut propriam

rationem, et ideam huius creaturae, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 5, A. 2,

c, God kent ... Zijn we^en in %pover

het kan afgebeeld warden door een be-

paald schepsel, en daarom kent Hij 7Jjn

we^en, in -^oover het de eigen grand en

de idee is van dit schepsel, theol. sum.

V. D. H. THOMAS V. AQUINO I, 443.— Ratio architectonica, Heer-

schende rede. Ratio attificiato-

rum, Kunstplan. Ratio dominati-

va, Hcerschende rede. Rationes

corporales et sempiternae, On-
stoffelijke en onvergankelijke oer-

beelden. Ratio ordinis rerum in

finem. Plan van de doelsrichting

der dingen. Necesse est, quod ratio

ordinis rerum in finem in menle divina

praeexsistat, s. thomas, sum. theol.

1, q. 22, a. 1, c., Het plan van de

doelsrichting der dingen moet vooraf in

den geesl van God ^ijn. — Ratio prin-

cipativa, Heerschende rede. Recta
ratio, Rcchte rede, terburg 18;

quaadvliet 1, 89. Recta ratio

agibilium, Juiste maatstaf bij het

handelen. Recta ratio contingen-

tium, Rechtc schikking der toe-

vallige dingen. Recta ratio factibi-

lium, Juiste maatstaf bij het maken.

Recta ratio scibilium, Juiste maat-

staf van kennis. Recta ratio specu-

labilium, Juiste maatstaf bij de

bespiegeling. Ratio seminalis,

Kiemgedachte. Ipsae ... virtutes in

materia positae, per quas naturales

effectus consequuntur, rationes seminales

dicuntur, s. thomas, comm. in ii

SENTENT. D. 1 8, Q. I, A. 2, C, De

krachten die in de stof berusten en

waardoor natuurlijke uilwerkselen be-

reikl warden, beeten kiemgedachten. —
6. Rooster. — 7. Wezensbegrip,

wezenheid. Id ... quod intellegitur est

ipsa ratio rerum exsistentium extra

animam, s. thomas, sum. c. gent,

ii, 75, Wat verstandelijk gekend wordt

is de wezenheid splf der dingen die builen

de %iel %ijn. — Ratio communis,
Gemeenschappelijke wezenheid.

Ratio generis, Geslachtswezenheid.

Ratio mali, Begrip van het kwaad.

Ratio propria, Eigen wezenheid,

niet gemeenschappelijke wezenheid.

Ratio speciei, Soortelijke wezen-

heid. — 8. Reden, beweegreden,

grond. Tota ratio movendi est finis,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 9,

A. 2, ad 2, De reden der bemging is

het einddoel. — Finis ... est ratio

volendi ea quae sunt ad finem, s. tho-

mas, sum. theol. i-.u, q. 10, a. 2,

ARG. 3, Het einddoel is de reden waarom

wat tot het einddoel brengl gewild wordt.

— Ratio congruentiae, Voegzaam-
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heidsreden, janssens, het mysterie
der verlossing 87, welvoeglijk-
heidsreden. Ratio convenientiae,
Vbegzaamhcidsreden, welvoeglijk-
heidsreden. Ratio credibilitatis,

Geloofwaardigheidsgrond. Ratio
gravis, Gewichtigc reden. Ratio
proportionate gravis, Betrekkelijk
gewichtigc reden, salsmans, recht.
plicht. 33. Ratio sufficiens, Vol-
doende reden, potters i, 108, ge-
noegzame reden, de groot, den-
KERS VAN ONZEN TIJD Il8; DENKERS
over ziel en leven 254; voldoende
grond, BEYSENS, NATUURPHILOSO-
PHIE 201 ; DOODKORTE, OORZAAK EN
veroorzaakt i, 37, toereikende
grond. Ratio ultima, Laatste grond.— 9. Bewijsgrond, bcwijs. Ratio
argumentativa, Betoogende bewijs-
grond. Ratio circularis, Kringloo-
pende bewijsgrond. Ratio coadiu-
vans, Ondergeschikte bewijsgrond.
Ratiocommunis,Algcmeenebewijs-
grond. Ratio demonstrativa, Af-
doende bewijsgrond. Ratio efficax,
Afdoende bewijsgrond. Ratio exte-
rior, Uiterlijke bewijsgrond. Ratio
humana, Menschelijke bewijsgrond.
Ratio improbabilis, Onwaarschijn-
iijke bewijsgrond. Ratio intelle-
gibilis, Verstandelijke bewijsgrond.
Ratio interior, Innerlijkc bewijs-
grond. Ratio iuridica, Rechtsgrond,
bellefroid 250. Ratio mafhema-
tica, Wiskundige bewijsgrond. Ra-
tio metaphysica, Metaphysische
bewijsgrond. Ratio naturali's, Na-
tuurlijke bewijsgrond. Ratio ne-
cessaria, Afdoende bewijsgrond.
Ratio ostensiva, Afdoende bewijs-
grond. Ratio philosophies, Wijs-
geerige bewijsgrond. Ratio physi-
ca, Physische bewijsgrond. Ratio
principalis, Voornaamste bewijs-
grond. Ratio probabilis, Waar-
schijnlijke bewijsgrond. Ratio pro-
pria, Eigen bewijsgrond. Ratio
sophistica, Wanbewijsgrond. Ratio
theologica, Thcologische bewijs-
grond. Ratio topica, Niet afdoen-

de bewijsgrond. Ratio universalis,
Algemeene bewijsgrond. — to'.

Kenopzicht, kenvoorwerp. opzicht.

Quod est ratio alterius, se babetad illud,

stmtformate ad materiale, Wat het ken-
opzicht van iels uitmaakt, staat daartoe
in de^elfde verhouding als het vormelijke

tot het stoffelijke. — Ratio aeterni-

tatis, Eeuwigheidsopzicht. Ratio
appetibilitatis, Begcerbaarheids-
opzicht. Rationes bonitatis, Op-
zichten van goedhcid. Ratio cogno-
scibilitatis, Vormelijk kenopzicht.
Ratio communis, Algemeen op-
zicht. Ratio convenientiae, Wel-
voeglijkheidsopzicht. Ratio cre-
dibilitatis, Geloofwaardigheidsop-
zicht. Ratio delectabilis, Genots-
opzicht. Ratio determinata,Bepaald
opzicht. Ratio formalis, Vormelijk
opzicht, vormelijk kenvoorwerp,
vormelijk kenopzicht. Kemota raticne

formali cuiusm?nquc rei, tollitur species,

Zoodra het vormelijk kenopzicht van
iets wegvalt, volt %jjn soortelijke aard
weg. — Ratio formalis quae, Gee'i-

gend kenvoorwerp. Ratio formalis
quae generica, Algemeen geeigend
kenvoorwerp. Ratio formalis quae
specifica, Soortelijk geeigend ken-
voorwerp. Ratio formalis « sub
qua», Geeigend kenopzicht. Ratio
formalis « sub qua » generica, Al-
gemeen geeigend kenopzicht. Ratio
formalis « sub qua » specifica,
Soortelijk geeigend kenopzicht.
Ratio indcterminata, Onbepaald
opzicht. Ratio materialis, Stoffelijk

opzicht. Ratio moralitatis, Zedc-
lijkheidsopzicht. Ratio propria,
Eigen opzicht. Ratio temporis,
Tijdsopzicht. Ratio veri, Waarheids-

opzicht, terburg 38. — 11. Ver-
houding. — 12. Wijze. Secundum
ralionem excellenliae, Bij wijze van
verhevenheid. — Secundum eande/n ra-

lionem, Op de^el/de wijze. — Secundum
rationem remotionis, Bij ivijz? van ver-

wijdering. — 13. Zin. — 14. Rede,
redevoering. — 15. Aangelegen-

ratiocinari — 271 — reatus

heid. — 16. Rationes, Belangen. —
17. Rekenschap.
RATIOCINARI : Redenceren. Ra-

tiocinari ... est procedere de una intel-

lect ad aliud, ad veritatem intellegibi-

lem cognoscendam, s. THOMAS, SUM.

theol. 1, Q. 79, A. 8, c, Redeneering

is de overgang van het eene inzjcht tot

het andere, om aldus tot verstandelijke

kennis van de waarheid te komen. —
Ratiocinari ... comparator ad intellegere,

sicut moveri ad quiescere vel adquirere

ad habere, quorum mum est perfecti,

aliud autem imperfecti, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 79, A. 8, C., Reck-

neering staat tot inzjcht in dezelfde

verhouding als beweging tot rust of
aanwerving tot bezji; telkens betreft het

eerstevanbeideietsonvolmaakts,hettiveede

iets volmaakts. — (In homine) sentire

ordinalur ad ratiocinari sicut ad finem

et ideo ratiocinari est nobilius, s. tho-

mas, SUM. THEOL. I-II, Q. Ill, A. 5,

ad 3, Brj den mensch is het gevoel op de

redeneering gericht als op haar einddoel

en zp° & redeneering het voortreffelijkst

van beide.

RATIOCINATIO : Redeneering,

potters i, 274. Ratiocinatio falsa,

Onjuiste redeneering. Ratiocinatio

recta, Juiste redeneering.

RATIOCINATIVUS: Rcdencerend.

RATIOCINIUM : Redeneering.
RATIONABILIS : Redelijk.

RATIONABILITAS : Redelijkheid.

RATIONABILITER : Redelijker-

wijze.

RATIONALES : Redelijk. Rationale

comprehendit non solum rationem cogni-

tivatn, sed etiam voluntaiem, s. tho-
mas, COMM. IN III SENTENT. D. 33,

Q. 2, A. 4, qla 3, ad 2, Het redelijke

omvat niet alleen de kennende rede, maar
00k den ml.
RATIONALISMUS : Vrijzinnig-

heid, rationalisme. Rationalismus
philosophicus, Wijsgeerige vrij-

zinnighekl.

RATIONALISTA : Vrijzinnige,

rationalist.

RATIONALITER : Redclijkerwi jze.

RATUM : Evenredig deel. De rata

cavere, Over z'j" recht waken (recht).

RATUS : 1. Berekend, bepaald. —
2. Vaststaande, onveranderlijk, ze-

ker. — 3. Geldig, rechtsgeldig, wet-

tig. — 4. Waarachtig, wezenlijk.

Katum habere, Bevestigen, bekrachligen,

't nieuw woorden-boek der reg-
ten (recht).

REACTIO : Terugwerking. Reactio
mutua, Wisselwerking, beysens,

natuurphilosophie 188.

REALIS : Zaaklijk, meyer 262, wer-

kelijk. Realis ut « quo », Dcelswijze

zaaklijk. Realis ut « quo » actualis,

Dcelswijze zaaklijk in dadclijken

zin. Realis ut « quo » potentialis,

Dcelswijze zaaklijk in aanlegsop-

zicht. Realis ut « quod », Geheels-

wijze zaaklijk.

REALISMUS : Realisme. Realis-

mus criticus, Krkisch realisme.

Realismus naturalis, Natuurlijk

realisme. Realismus partialis, Ge-
deeltelijk real isine.

REALITAS : Werkelijkheid. Rea-
litas metaphysica, Metaphysische

werkelijkheid. Realitas obiectiva,

Voorwerpelijkc werkelijkheid. Rea-

litas physica, Physische werkelijk-

heid.

REALITER : Zaaklijkerwijze, wer-

kelijkerwijzc.

REASSECURARE : Herverzeke-

rcn, bei.i.efroid 253 (rbcht).
REASSECURATIO : Herverzeke-

ring, bellefroid 253 (recht).

REASSIGNARE : Hcrdagen, op-

nieuw dagvaarden (recht).
REASSIGNATIO : Herdaging,

nieuwe dagvaarding, bellefroid

253 (recht).

REATUS : Toestand van schuld.

Reatus idest obligaiio ad poenam est

quidam effectus consequens ad peccatum,

S. THOMAS, QU. DISP. DE MAL0 Q. 2,

a. 2, ad 14, Schuld, dit is verplichting

tot straf, is een gevolg van de z.
on ê -— Reatus nihil est aliud, quam obligaiio

ad poenam, et quia haec obligaiio qiw-

dammodo est media inter culpam et
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poenam, ex eo, quod propter culpam

aliquis ad poenam obfigatur, ideo no-

men medii Iransumitur ad extrema, lit

interdum ipsa culpa vel ipsa poena
reatus dicatw, s. thomas, comm. in
II SENTENT. D. 42, Q. I, A. 2, C,
Schuld is niets anders dan verplichting

tot straf en daar de^e verplichting

eenigs-^ins tusschen euvel en straf in

staat, — om het euvel nameliik, loopt

iemand straf op, — %po ivordt de naam
van dit tusschenbegrip ook voor beide

uitersten gebmikt en wordt euvel even-

%eer als straf schuld genoemd. — Rea-
tus culpac, Zondeschuld, potters
11, 8 ; v, 2, zondenschuld, potters vi,

288. Reatus poenae, Zondestraf,
potters v, 14, strafschuldigheid,

potters vi, 288; beysens, ethiek
I, 475 ; VAN OORSCHOT 260, Stiaf-

waardigheid, beysens, ethiek i,

475-
REBAPTIZATIO : Herdoop. Re-
baptizatio sub condicione, Voor-
waardefijke herdoop.
REBELLIO : Opstand, oproer.
RECAMBIUM : Herwissel, belle-
FROID 254 (RECHT).
RECEPTIBILIS : Ontvankelijk,

bellefroid 254.
RECEPTIBILITAS : Ontvanke-
lijkhcid, ' bellefroid 254. Recep-
tibilitas interventionis, Ontvan-
kelijkheid van de tusschenkomst,
bellefroid 254. Receptibilitas

petitionis, Ontvankelijkheid van
de vordering, bellefroid 254. Re-
ceptibilitas recursus, Ontvanke-
lijkheid van het hooger beroep,

bellefroid 254 (recht).
RECEPTIVE : Ontvangcndcrwijze.
RECEPTIVUS : Ontvangend.
RECEPTOR : Beschermen (vreem-
de zondc), potters v, 72.

RECIDERE : Herhalen, neder-
LANDSCHE JURISTEN-VEREENIGING

RECIDIVE : Herhaaldelijk, herhaal-

derwijze.

RECIDIVISTA : Herhalingsmisda-
diger, herhalingsovertreder, herha-

ler, nederlandsche juristen-ver-
eeniging 94.

RECIDIVUS : Herhalingsmisdadi-
ger, herhalingsovertreder, herhaler,

nederlandsche juristen-vereeni-
ging 94.
RECIPERE : Ontvangen. Qttod-

cumque ... recipitur in altera, secundum

modum recipientis recipitur, s. thomas,
COMM. IN II DE ANIMA LECT. 24,
Alles wat door een ander ontvangen

wordt wordt vytlks overeenkomstig de

^ijnswij^e van wie ontvangt. — Reei-
pere immaterialiter, Onstoffelijker-

wijze ontvangen. Reeipere matc-
rialiter, Stoffelijkerwijze ontvan-
gen. Reeipere spiritualiter, Gecste-
lijkerwijze ontvangen. Reeipere
univoce, Eenzinnigervvijze ontvan-
gen.

RECIPIENS : Ontvanger.
RECIPROCATIO : Omkeering.
Reciprocatio mutuae consecutio-
nis, Omkeerbaarheid van den vol-
zin (denkleer). Reciprocatio mu-
tuae praedicationis, Omkeerbaar-
heid van den volzin. Reciprocatio
mutuae relationis, Onderlinge af-

hankelijkheid van de uitersten van
den volzin (denkleer).
RECONCILIARE : Verzoenen.
RECONCILIATIO : Verzoening,
BELLEFROID 255 (RECHT).

RECONDUCTIO : Wederinhuring,
BELLEFROID 255 (RECHT). ReCOn-
ductio tacita, Slilzwijgende weder-
inhuring, BELLEFROID 25 J (RECHT).
RECTITUDO : 1. Rechtgeordend-
heid. — 2. Rechtgcaardheid, recht-

schapenheid.

RECTUS : i. Rechtgeordend, jans-

SENS, HET MYSTERIF. DER VERLOSSING
200. — 2. Rechtgeaard, rechtscha-

pen.
RECURRERE : Zijn toevlucht nc-
men, beroep doen.
RECURSUS : i. Verhaal, lede-
ganck-de hondt 64 b, 65 a;
dosfel 125 ; bellefroid2 5 6(recht).— 2. Beroep, bellefroid 256
(recht). — 3. Bescherming (vreem-

recusare — 273 — regimen

de zonde). Recursus moralis, Ze-
delijke bescherming. Recursus rea-

lis, W'crkclijke bescherming.
RECUSARE : Wrakcn, bellefroid

257 (recht).
RECUSATIO : Wraking, belle-
froid 257 (recht).
REDAMATIO : Wedcrliefde.

REDARGUERE : Wcerleggen.
REDARGUTIO : Wecrlegging.
REDARGUTIVE : Weerleggender-
wijze.

REDDITUS : Inkomsten.
REDEMPTIO : Verlossing.

REDEMPTOR : Verlosser, Heiland.

REDEMPTRIX : Verlosseres.

REDHIBITIO : Tenietdoening,
bellefroid 257 (recht).
REDHIBITORIUS : Koopvernie-
tigend (recht).

REDIMERE : Verlossen, vrijkoo-

pen.

REDITUS : Inkomsten.
REDUCERE : 1. Inkortcn, ver-

nvinderen. — 2. Herleiden, belle-

froid 257.
REDUCTIBILIS : 1. Vermindcr-
baar, aan inkorting onderworpen,
bellefroid 257 (recht). — 2.

Herleidbaar.

REDUCTIO : 1. Herleiding. Rc-
ductio ad absurdum, Bewijsvoe-
ring nit de ongerijmdheid. Reductio
clericorum ad statum laicalem,
Herleiding van gcestelijken tot den
leekenstaat. Reductio de potentia

ad actum, Herleiding van aanleg

tot dadelijkheid. — 2. Inkorting,

dosfel 131. Reductio debiti, Ver-

lichting van een schuld.

REDUCTIVE : Herleidenderwijze.

REDUNDANTIA : Overvloeiing,

JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN
WOORD 268.

REDUNDARE : Overvloeien.
REDUPLICATIO : Herhaling, be-
klemtooning.
REDUPLICATIVE : Beklemtoon-
derwijze.

REDUPLICATIVUS : Herhalend,
door herhaling beklemtoonend.

REEMPTIO : Wederinkoop, bel-

lefroid 250.

REFERENDUM : Volksstemming,
volksraadpleging, bellefroid 258
(recht).
REFLECTERE : Terugschouwen,
terugwerken, reflecteeren.

REFLEXE : Terugschouwender-
wijze, CRAF.YNEST 251.

REFLEXIO : Tcrugschouwing.
Reflexio intellectualis, Verstande-

lijke tcrugschouwing.

REFLEXUS : Tcrugschouwcnd, te-

rugwerkend.
REFORMATIO : Hcrvorming.
REFUTARE : Weerleggen.
REFUTATIO : Weerlegging.
REGENERARE : Hertelen.

REGENERATIO : Herteling, we-
dergeboorte.

REGENERATIVUS : Hcrtelend.

REGIMEN : t. Levenswijzc. Regi-
men communitatis, Gemeenschap
van goederen. Regimen commu-
nitatis conventionalis, Ovcreenge-

komen gemeenschap van goederen.

Regimen communitatis exclusi-

vum, Uitsluiting van gemeenschap
van goederen. Regimen dotale,

Bruidschattelijk bcheer, dosfel 234
(huwelijk). Regimen hypotheca-
te, Hypotheekstelsel, bellefroid

259. Regimen matrimoniale, Hu-
welijksvermogensstelsel,BELLEFROiD

259. Regimen separationis bono-
rum, Scheiding van goederen (hu-

welijk). — 2. Regeeringsvorm,
potters iv, 168, bewindsvorm, be-

stuursvorm. Tanto ... regimen per-

fectius est, quanta est tmiversalius, ad
plura se extendens et ulteriorem finem

atlingens, s. thomas, sum. throl.

ii-ii, q. 50, A. 1, c, Een bewindsvorm

is vohnaakter mar gelang hi] algemeener

is, meer omvat en een hooger doel bereikt.

— Regimen aristocraticum, Keur-

regeering. Regimen democrati-
cum, Volksregeering. Regimen
despoticum, Heerschersbestuur.

Regimen electivum, Verkiezings-

stelse). Regimen feodale, Leenstel-
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sel, bellefroid 259. Regimen
hereditarium, Erfelijke regeering.

Regimen mixtum, Gemengde re-

geeringsvorm. Regimen monar-
chicum, Ecnhoofdige regeering.

Regimen monarchicum absolu-

tum, Volstrckt ecnhoofdige regee-

ring. Regimen monarchicum
temperatum, Niet volstrckt een-

hoofdige regeering. Regimen oeco-
nomicum, Vaderlijk bestuur. Re-
gimen oligarchicum, Mcerhoof-
dige regeering. Regimen pater-

num, Vaderlijk bestuur. Regimen
politicum, Staatsburgerlijk bestuur.

Regimen polyarchicum, Veel-

hoofdigc regeering. Regimen
tyrannicum, Dwingelandsbestuur
(staatshuishoudkunde).
REGNUM : Rijk. Regnum caclo-

j

rum, Hemelsch rijk. Regnum Dei,

Rijk Gods. Regnum spirituale,

Geestelijk rijk. Regnum terrestre,

Aardsch rijk.

REGULA : Regel, maatstaf. Quod ...

ratio humana sit regula voluntatis hu-

manae ex qua eius bonilas mensuretur,

habet ex lege aeterna, quae est ratio

divina, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 19, a. 4, c, Dat de menschelijke rede

den wil van den menscb tot maatstaf

slrekt, waardoor de^es goedheid gemeten

wordt, dat heft #e aan de eeuwige ivct,

aan de goddelijke rede dus te danken. —
Regula arbitraria, Willekeurige

regel, terburg 28. Regula creata,

Geschapen maatstaf. Regula divina,

Goddelijke maatstaf. Regula ex-

trinseca, Uiterlijke maatstaf. Regu-
la formalis fundamentalis, Vorme-
lijkc grondmaatstaf. Regula in-

trinseca, Innerlijke maatstaf. Re-
gula monastica, Kloosterregel.

Regula moralitatis, Zcdelijkhcids-

maatstaf. Regula morum, Zede-
lijkhcidsmaatstaf. Regula morum
fundamentalis, Grondmaatstaf der

zeden. Regula morum radicalis,

Grondmaatstaf der zeden. Regula
morum suprema, Opperste maat-
staf der zeden. Regula morum

suprema formalis, Opperste vor-

melijke maatstaf der zeden. Regula
obicctiva, Voorwerpelijke maatstaf.

Regula obiectiva creata, Gescha-
pen voorwerpelijke maatstaf. Re-
gula obiectiva creata extrinseca,

Geschapen uiterlijke voorwerpelijke

maatstaf. Regula obiectiva creata

intrinseca, Geschapen innerlijke

voorwerpelijke maatstaf. Regula
obiectiva increata, Ongeschapen
voorwerpelijke maatstaf. Regula
prima, Eerste maatstaf. Regula
propria, Eigen maatstaf. Regula
proxima, Naaste maatstaf. Regula
radicalis, Grondmaatstaf. Regula
recta, Juiste maatstaf. Regula re-

gulans, Regelende maatstaf. Regula
regulata, Gercgelde maatstaf. Re-
gula remota, Vcrwijdcrde maatstaf.

Regula secundaria, Ondergeschik-

te maatstaf. Regula subiectiva,

Subjcktieve maatstaf. Regula su-

prema, Opperste maatstaf.

REGULARIS : 1. Geregeld. — 2.

Kloosterlijk.

REGULATIO : Regcling. Regula-
tio ab extra, Regeling van buitenaf,

terburg 122. Regulatio rationis,

Ordenende leiding van het ver-

stand, terburg 18.

REHABILITATIO : Ineerhcrstel-

ling, BELLEFROID 260.

REINCARNATIO : Wedervleesch-
wording, potters hi, 264.

REINCIDENTIA : Andermaal in-

loopen.

RELATIO : Verhouding, potters

11, 94, betrekking. Relatio est, secun-

dum quam aliqua ad invicem referuntur,

S. THOMAS, COMM. IN IV SENTENT.

D. 27, Q. I, A. I, SED CONTRA, Ver-

houding is dit waardoor twee dingen op

elkaar zjn aangewe^en. — Ratio pro-

pria re/ationis non accipitur secundum

comparationem ad Mud in quo est, sed

secundum comparationem ad aliquid

extra, s. thomas, sum. theol. i,

q. 28, A. 2, c, Het eigcnlijke begrip

van een verhouding wordt niet bepaald

met betrekking tot dat we^en waarbij

relatio — 27 5
— relatio

de verhouding voorkomt, maar met
betrekking tot iets er buiten. — Rela-

tione.! dijferunt in hoc ab omnibus aliis

rerum generibus, quia ea, quae sunt alio-

rum generum, ex ipsa ralione sui generis

habent quod sint res naturae ... Sed

relatio habet quod sit res naturae ex

sua causa per quam una res naiuralem

ordinem habet ad alteram; qui quidem

ordo naturalis et realis est ipsis ipsa

relatio, s. thomas, i Qu. quodlib.

a. 2, c, Betrekkingen verschillen hier-

door van alle andere soorten van dingen,

dat wot bij andere soorten hoort door

%ijn eigen soortelijken aard natuurding is,

terwijl de betrekking natuurding is dank

t(ij de oon^aak waardoor een ding van

nature op een ander aangewe^en is; de^e

natuurlijke en %aaklijke verhouding nu

is voor bewuste dingen de betrekking. —
Relationes habent esse dependens, quia

earum esse est aliud ab esse substanliae,

unde habent proprium modum essendi

secundum propriam rationem shut el in

aliis accidentibus contingit, s. thomas,
sum. c. gent, iv, 14, Betrekkingen

hebben een afhankelijk %ijn; haar %ijn

is namelijk een ander %ijn dan het ^ijn

van de ^elfstandigheid; %po hebben %e

dan 00k, %ooals met andere bijkomstig-

heden het geval is, overeenkonistig eigen

aard een eigen ^ijnswij-^e. — Relatio

fundatur in aliquo sicut in causa, simili-

tudo in qualitate, et in aliquo sicut in

subieclo ut in ipsis similibus, s. tho-
mas, COMM. IN IV SENTENT. D. 27,

q. t, a. i, QLA-. i, ad 3, Een betrek-

king steunt op iets als op s>ijn oor^aak;

aldus gelijkenis op de hoedanigheid, en

op iels als op %ijn sub'ekt, aldus gelij-

kenis op de gelijkenden. — Relatio

realiter substantiae adveniens et postre-

mum et imperfectissimum esse habet,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. IV, 14,

Een verhouding die yakelijkerwiiye een

^elfstandigheid aandoet, heeft en het

laatste en het meest onvolmaakte %ijn.— Relatio non potest esse absque aliquo

absolute, s. thomas, sum. c. gent.
rv, 1 o, Zander iets volstrekts gaat een

betrekking niet op. — Relationes ...

non recipiunt magis et minus, S. tho-
mas, SUM. THEOL. I-II, Q. 82, A. 4, C,
Verhoiidingen ^ijn niet voor meer en

minder vatbaar. — Relatio non foci/

compositum, Verhouding brengt geen

sanienstelling mee. — Relatio abso-
luta, Volstrekte verhouding. Re-
latio activa, Bcdrijvende verhou-
ding. Relatio ad extra, Verhouding
naar buiten. Relatio ad intra, Ver-
houding naar binnen. Relatio ae-

qualitatis, Gelijkheidsverhouding.

Relatio aequiparantiae, Verhou-
ding van cvcngclijkheid. Relatio
assistens, Buiten het wezen blij-

vende verhouding. Si ... consideremus

etiam in rebus creatis relationes secun-

dum id quod relationes sunt, sic inve-

niuntur esse assistenstes, non intrin-

secus affixae; quasi significantes respec-

tum quodammodo coniingentem ipsam

rem relatam, prout ab ea tendit in alte-

ram . Si vera consideretur relatio secun-

dum quod est accidens, sic est inhaerens

subiecto et habens esse accidentale in

ipSO, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 28,

A. 2, c, lndien ive ... %elfs bij de ge-

schapen dingen de betrekkingen beschou-

wenjuist in s>oover %e betrekkingen \ijn,

dan komen %e ons voor als staande naast

het subjekt en niet als innerlijk er ?nee

verbonden, d. i. op %ulke wij-^e dat z($

een op-iets-gericht-^ijn aanduiden, waar-

door %e eenigermate reiken tot aan de

%aak. waarmee hun subjekt in betrekking

staat. Indien we echter de betrekking

beschouwen in ^oover %e een bijkomstig-

heid is, dan komt %e ons voor als iets

dat het subjekt aankleeft en een bij-

komstig %ijn heeft in het subjekt, theol.

SUM. V. D. H. THOMAS V. AQUINO II,

31-32. — Relatio categorica,

Hoofdbcgrippelijke verhouding

.

Relatio causalitatis, Oorzakelijk-

heidsverhouding. Relatio causali-

tatis efficientis, Verhouding van
werkoorzakelijkheid. Relatio cau-

salitatis finalis, Verhouding van
docloorzakelijkheid. Relatio causa-

litatis formalis, Verhouding van
vormoorzakelijkhcid. Relatio cau-
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salitatis formalis extrinsecae, Ver-
houding van uiterlijke vormoorza-
kelijkheid. Relatio causalitatis in-

trinsecae, Verhouding van inner-

lijke vormoorzakelijkheid. Relatio
causalitatis materialis, Verhouding
van stoffelijke oorzakelijkheid. Re-
latio causalitatis quae est men-
sura, Verhouding van maatoorza-
kelijkheid. Relatio causalitatis

quae non est mensura, Oorzake-
lijkheidsverhouding die geen maat-
oorzakelijkheid is. Relatio conve-
nientiae, Verhouding van overeen-
stemming. Relatio convenientiae
secundum qualitatem, Verhou-
ding van overeenstemming op
grond van dc hoedanigheid. Relatio
convenientiae secundum quan-
titatem, Verhouding van overeen-
stemming op grond van de hoe-
grootheid. Relatio convenientiae
secundum substantiam, Verhou-
dingvan overeenstemming op grond
van de zelfstandigheid. Relatio
creata, Gcschapen verhouding. Re-
latio dependentiae, Afhankelijk-

heidsverhouding. Relatio discon-
venientiae, Verhouding van niet-

overeenstemrning. Relatio discon-
venientiae secundum qualitatem,
Verhouding van niet-overeenstem-
ming op grond van de hoedanig-
heid. Relatio disconvenientiae se-

cundum quantitatem, Verhouding
van niet-overeenstemming op grond
van de hoegrootheid. Relatio dis-

convenientiae secundum substan-
tiam, Verhouding van niet-overeen-

stemming op grond van de zelf-

standigheid. Relatio disquiparan-
tiae, Verhouding van onevengelijk-

heid. Relatio divina, Goddelijke
verhouding. Relatio filiationis,

Zoonschapsverhouding. Relatio ge-
nerationis, Teelvcrhouding. Rela-
tio identitatis, Eenzelvigheidsver-

houding. Relatio inhaerens, Aan-
klevende verhouding. Relatio in-

trinseca, Innerlijke verhouding.
Relatio logica, Gedachteverbou-

ding. Relationes matrimoniales,
Huwclijksbetrekkingen. Relatio
mensurae, Maatverhouding. Re-
latio mixta, Gemengde verhouding.
Relatio mutua, Wederkecrige ver-

houding, onderlinge verhouding.
Relatio nativitatis, Geboortever-
houding. Relatio non-mutua, Niet
wederkecrige verhouding, niet-on-

derlinge verhouding. Relationes
oppositae, Tegenover elkaar staan-

de verhoudingen, tegenover elkaar

gestcldc verhoudingen. Relatio ori-

ginis, Verhouding van oorsprong,
potters i, 155, betrekking van oor-
sprong, potters 1, 157. Relatio
passiva, Lijdcnde verhouding. Re-
latio paternitatis, Vaderschapsver-
houding. Relatio personalis, Per-

soonlijke verhouding. Relatio per-

sonifica, Persoonvormende ver-

houding. Relatio praedicamenta-
lis, Hoofdbegrippelljkc verhouding.
Relatio principii, Beginselverhou-

ding. Relatio prioritatis, Voor-
rangsverhouding. Relatio quanti-
tatis, Hoegrootheidsverhouding.
Relatio rationis, Gedachtebetrek-
king, potters 11, 86; van coppen-
OLLE, ALGEMEENE SAKRAMENTEN-
leer 161, redebetrekking, redever-

houding, begripsbetrekking, gc-
dachtevcrhouding. Relationes, quae

consequunlur operationem intelkctus,

sunt relationes rationis, s.thomas.sum.
THEOL. I, Q. 28, A. I, ARG. 4, Ver-
boudingen die op een verstandsverrkhting

volgen %ijn redeverhoudingen. — Ali-

quando ... respectus significatus per ea,

quae dicuntur ad aliquid, est tantum in

ipsa apprehensione rationis conferenfis

unum alteri, et tunc est relatio rationis

tantum, s. thomas, sum. tiieol. i,

q. 28, a. 1, c, Soms besiaat de ver-

houding die beteekend wordt door bet

begrip « tot iets anders te %i/n», alleen

voor de rede die tusschen beide een ver-

band kgt en dan hebben we een loutere

gedachtebetrekking. — Shut realis re-

latio consistit in ordine rei ad rem, ita

relatio rationis consistit in ordine intel-

relative — 277 — relativum

lectuum, s. thomas, qu. disp. de
potentia q. 7, a. 11, c, Zooals de

^aaklijhe betrekking op een verhouding

van e'en ding tot een ander ding neer-

komt, %oo ook komt de redebetrekking

neer op een verhouding van een in^icht

tot een ander. — Relatio realis,

Werkclijke betrekking, posters ii,

86; quaadvliet i, 18-19, zaakbc-

trekking, van altdorf 62. —
Respectus aliquando est in ipsa natura

rerum, ... et huiusmodi relationes

oportet esse reales, s. thomas, sum.

theol. 1, q. 28, a. 1, <:., Soms hoort

een verhouding in de natuur 5>elf der

dingen thuis, dergelijke verhoudingen %ijn

dan ook ^aaklijk. — Relatio in Deo
ad creaturam non est realis, sed secun-

dum rationem tantum, relatio vera

creaturae ad Deum est relatio realis,

S. THOMAS, SUM. TIIEOL. I, Q. 45,
a. 3, ad I, De verhouding van God tot

bet schepsel is niet yaaklijk, maar
alleen begrippelijk, de verhouding integen-

deel van het schepsel tot God is een

^iiaklijke verhouding. — Relatio
realis transcendentalis, Transcen-

dcntcelc wcrkelijkc betrekking. Re-
latio secundum dici, Verhouding
naar den naam. Relatio secundum
esse, Verhouding naar het wezen.

Relatio secundum rationem, Re-
devcrhouding. Relatio secundum
rem, Zaaklijke verhouding. Relatio
similitudinis, Verhouding van ge-
iijkenis. Relatio subsistens, Zelf-

standige verhouding. Relatio tem-
poralis, Tijdelijke verhouding. Re-
latio transcendentalis, Transcen-

dentceJe verhouding.
RELATIVE : Verhoudingswijze,
betrekkelijkerwijze. Relative dicta

possunt de novo praedicari de aliquo

absque huius mutatione, Wat verhou-

dingswijze ge^egd wordt kan aan iets

als nieuw warden toegekend ponder dat
dit veranderd ^ij.

RELATIVITAS : Betrekkelijkheid.

RELATIVUM : i. Uiterste eencr
verhouding. Ratio specifica. relativi

consist{f)t in hoc, quod ad aliud se

habet, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

Q. 32, a. 2, c, Het soorfelijk begrip

van het betrekkelijke is hierin gelegen,

op iets anders aangpve^en te %ijn. —
Unum relativum ponitur in definitioue

alterius, ex quo patet, quod unum rela-

tivorum specificatur ex alio, S. thomas,
SUM. THEOL. Ill, Q. 35, A. 5, ARG. },
Een uiterste van een verhouding hoort bij

de bepaling van het ander uiterste en

Meruit blijkt dat een uiterste van een

verhouding %ijn soortelijken aard van
het andere betrekt. — Omne relativum

dependet a suo correlativo, s. thomas,
sum. c. gent, iv, 10, Elk uiterste

van een verhouding hangf van »ijn

tegenhanger af. — Mutuo ... (relativa)

se tolllint, A1USTOTELES, DE CATE-
GORIES C. 7; 7, 13, 20, Twee wederkecrige

uitersten vernieligen elkaar. — Relativa

oportet simul esse, s. thomas, sum.

C. gent. 1, 79, De uitersten eener

verhouding hooren samen. — Si consi-

derentur ipsae relationes causae et cau-

sati et principii et principiati, mani-

festum est quod relativa stmt simul
natura et intellectu, s. thomas, sum.
theol. I, q. 42, A. 3, ad 2, Wanneet
het om de verhouding gaat tusschen de

oor-^aak en het veroor^aakte, tusschen

bet beginsel en wat er uit voortvloeit

,

dan ligt het voor de hand dat beide

uitersten en naar de natuur en naar het

verstand gelijktijdig %ijn. — Relati-
vum diversitatis, Uiterste eener
verschillendhcidsverhouding. Rela-
tivum identitatis, Uiterste eener

ec-nzclvigheidsvcrhouding. Relati-
vum reciprocum, Uiterste eener

wederkeerige verhouding. — 2.

Betrekkelijke naam. Relativa quae-

dam sunt imposita ad signijicandum

ipsas habitudines relativas ... et haec

dicuntur relativa secundum esse. Quae-
dam vera sunt imposita ad significandas

res quas consequuntur quaedam habi-

tudines quae dicuntur relativa se-

cundum did, S. THOMAS, SUM. THEOL.

1, q. 13, a. 7, ad i, Sommige betrek-

kelijke namen dienen om de betrekkelijke

verhoudingen %elf aan te duiden .... %e
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warden betrekkelijk genoemd « naar het

we^en ». Andere daarentegen warden ge-

bruikt om de dingen vglj aan te duiden

waaruit sommige verboudingen volgen...,

en de-^e noemt men betrekkelijk i< naar

den naam », theol. sum. v. d. h.

THOMAS V. AQUINO I, 335.

RELATIVUS : Betrekkelijk. Rela-
tivus secundum dici, Betrekkelijk

naar den naam. Relativus secun-
dum esse, Betrekkelijk naar het

wezen.

RELATUM : Uiterste eener ver-

houding. Kelata per se mutua definiun-

tur, De uilersten van een verhouding

warden met bebulp pan elkaar bepaald.

— Kelata sunt simul natura, De uiter-

sten eener verhouding -^ijn, wat de

naluur betreft, te^amen. — Kelata

sunt simul cognitione, De uilersten eener

verhouding %ijn voor den kennenden

geest te^amen. — Mulliplicato uno

relatorum, multiplicatur el reliquum,

Wanneer een uiterste van em verhouding

vermenigvuldigd wordt, dan wordt %itlks

oak het andere. — Kelata non habent

contrarium, De uilersten eener verhou-

ding hebben geen tegendeel. — Kelata

non suscipiunt magis et minus, De
uilersten eener verhouding vyjn niet voor

meer en minder vatbaar.

RELATUS : Betrekking hebbend op
icts.

RELAXATIO : Verslapping.

RELIGIO : i. Godsdienst, potters

iv, 19. — 2. Godsdienstigheid, pot-

ters 1, 13; rv, 19; v, 125. (Syn.

EUSEBIA, LATRIA). — 3. Kloos-

terorde. Religio activa, Werkendc
kloosterorde. Religio contempla-
tiva, Beschouwendc kloosterorde.

Religio exempta, Vrijgestelde

kloosterorde. Religio iuris dioe-

cesani, Bisdomrechtelijke klooster-

orde. Religio iuris pontificii, Paus-

rechtelijke kloosterorde. Religio

laicalis, Kloosterorde van leeken.

Religio mendicans, Bedelorde.

Religio mixta, Gemengde klooster-

orde. Religio monastica, Monni-

kenorde. Religio non exempta,
Niet vrijgestelde kloosterorde.

RELIGIOSA : Kloosterzuster.

RELIGIOSUS : 1. Bvl. nw. : Gods-
dienstig, kloosterlijk. — 2. Zst.

nw. : Kloosterling. Religiosus
clericus, Koorkloosterling. Reli-

giosus exemptus, Vrijgesteld

kloosterling. Religiosus laicus,

Leekkloosterling. Religiosus men-
dicans, Bedelmonnik. Religiosus
non exemptus, Niet vrijgesteld

kloosterling.

RELIQUIA : Relikwie.

RELOCARE : Weder verhuren,
weder inhuren, bellefroid 261

(recht).
RELOCATIO : Wederverhuring,
wedcrinhuring, bellefroid 261

(recht).
REMINISCENTIA : Herinnering,
vogels i, 72. In hominibus non solum

est memoria, sed reminiscenlia, s. THO-
MAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 1 3, C,
De menschen hebben niet alleen gebeugen,

maar oak herinnering. — Keminiscentia

nil est aliud, quam inquisitio alicuius,

quod a memoria excidit, s. thomas,
COMM. IN DE MEMORIA ET REMINI-

SCENTIA lect. 5 ,
Herinnering is niets

anders dan vorsching naar lets dat aan

het geheugen ontgaat.

REMISSIO : i. Afname, verslap-

ping. — 2. Vergiffenis, kwijtscbel-

ding.

REMITTERE : i. Afnemen, ver-

slappen. — 2. Vergeven, kwijt-

schelden.

REMORSUS : Wrocging, gewetens-

wroeging.
REMOTE : Verwijderd, van der
bom, is evolutionistische vorm-
verwerkelijking mogei.ijk 18,

verwijderderwijze.

REMOTIO : Verwijdcring.

REMOTUS : Verwijderd.

REMUNERARE : Beloonen, ver-

gelden, vergoeden, beu.efroid 262
(recht).

REMUNERATED : Loon, beloo-

ning, vergelding, nederlandsche

remMiieratorius — 279 — res

JURISTEN-VEREENIGING 97; BELLE-
FROID 262.

REMUNERATORIUS : Vergel-

dend.

REORDINATIO : licrwijding.

Reordinatio sub condicione,
Voonvaardelijke herwijding.

REPARARE : Hcrstellen.

REPARATIO : Herstelling. Repa-
ratio damni illati, Vergoeding voor
de aangebrachte schade.

REPLETIVE : Vullenderwijze.

REPRAESENTARE : Voorstellcn.

REPRAESENTATIO : Vooirstel-

ling. Repraesentatio actualis, Wer-

kelijke voorstelling. Repraesentatio
expressa, Uitdrukkelijke voorstel-

ling. Repraesentatio imaginis,
Beeldelijke voorstelling. Reprae-
sentatio speculi, SpicgelHjke voor-

stelling. Repraesentatio vestigii,

Voorstelling door een spoor.

REPRAESENTATIVE : Voor-
stellenderwijzc.

REPRAESENTATIVUS : Voor-
stellend.

REPROBARE : Verwcrpen.

REPROBATIO : Verwerping,
QUAADVLIET III, 1 69 j POTTERS II, J \

vi, 13. Keprobatio est pars providen-

tiae respectu illorum, qui a ... fine de-

cidunt, S. THOMAS. SUM. THEOL. I,

q. 23, a. 3, c, Verwerping is een on-

derdeel van de voor^ienigheid en heeft

betrekking op degenen die van het eind-

doel ajwijken.— Keprobatio addit supra

praescientiam rationem providentiae, s.

THOMAS, COMM. IN I SENTENT. D. 40,

Q. 4, A. i, c, Verwerping voegt aan

voorkennis nog het begrip « voor-^ienig-

heid » toe. — Keprobatio directe non

opponitur praedestinationi, sed elec-

tiotli, S. THOMAS, QU. DISP. DE VF.RI-

TATE Q. 6, A. I, AD ULTIMUM, Kecht-

streeks staat verwerping niet tegenaver

voorbestemming, maar wel tegenaver uit-

verkie^ing. — Reprobatio negativa,

Ontkennendc verwerping.

REPROBATUS : Verworpeling,

verworpene.

REPUDIARE : Verwerpen, ver-

stooten.

REPUDIATIO : Verwerping, ver-

stooting. Repudiatio communita-
tis, Afstand van de gemeenschap,
BELLEFROID 266 (rECHt). Repu-
diatio successionis, Verwerping
van de nalatenschap, bellefroid
266 (recht).

REPUDIUM : Verwerping, ver-

stooting.

REPUDIANS : Verwerpelijk,

frAENkel 52, weerzinwekkend.
REPUGNANTIA : i. Weerzinwek-
kendheid. — 2. Tegenzin, weerzin.

REPUGNARE : Weerzin wekken.
RES : 1. Ding, beysens, ontologie
11, zaak. Nomen ... rei a quidditate

imponittir, sieut nomen entis ab esse,

S. THOMAS, SUM. C. GENT. I, 25,

De naam « dingy* wordt betrokken van

de walheid, evenals de naam « we^en »

van heI %ijn. — Nomen res ... in hoc

differt ab ente ... quod ens sumitur ab

acta essendi, sed nomen rei exprimit

quidditatem sive essentiam entis, S.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q, i, A. 1, C, « Ding » verschilt hier-

daor van « we%en » dat « we%en » op de

%jjnsdaad ter/iggaat, de naam « ding »

integendeel de watheid of weyenheid van

het we-^en te kennen geeft. — Ab eodem

... habel res, quod sit ens, et quad sit

una, el ideo ea quae denominantur a diver-

sis jormis, non sunt mum simpliciter,

S. THOMAS, SUM. TIIEOL. I, Q. 76,

a. 3, c, Een ding heeft aan het^elfde

begmsel te danken dat het we^en is en

dat het een is en •%oo kunnen dingen die

naar een verschillenden vorm genoemd

warden, niet onvoorwaardelijk een %ijn.— Comparantur ... ad intellectual

voces quidem shut signa, res autem sicut

ea quorum intellectus sunt similitudines,

S. THOMAS, COMM. IN I PER1HERMEN.
lect. 3, N° 7, Woorden staan tegenaver

het verstand als teekens, dingen echter als

dat waarvan het kennend verstand de

evenbeelden be^it. — Aliqua res com-

paratur ad intellectum dup/iciter.

Uno quidem modo sicut mensura ad



res — 280 — res

mensuration alio autem motto res

comparanlur ad inlelkctum sicut men-
suratum ad mensuram, s. thomas,
COMM. IN I PERIHERMEN. LECT. 3,

N° 7, Een %aak staat tot hel verstand
in een dubbele verhouding : vooreerst

in de verhouding van den maatstaj tot

het gemelene; verder in de verhouding
van het gemelene tot den maatstaj. —
Res dicitur vera per comparationem ad
suam mensuram, s. thomas, comm.
IN I PERIHERMEN. r.ECT. 3, N° 9,
Een cling wordt met het oog op <$n
maatstaj ivaar genoemd. — Ex parte
rei. Van den kant der %aak, MEYER 349.— In re, In werkelijkbeid, potters
1, 148. — Quoad rem, Zaaklijk. —
Res absoluta, Volstrekt ding. Res
animata, Bczield ding. Res artifi-

cialis, Kunstding. Res composita,
Samengcsteld ding. Res corporalis,
Lichamelijk ding. Res creata, Gc-
schapen ding. Res essentialis,

Wezenlijk ding. Res et sacramen-
tum, Sakramcntsinhoud en sakra-
ment (sakramentenlf.f.r). Res im-
raaterialis, Onstoffelijk ding. Res
immateriales sunt intelkgibiles per seip-

sas, unde sunt magis notae secundum
naturam, quamvis minus notae nobis,

S. THOMAS, QU. DISP. DE VER1TATE
Q. 2, a. 2, c, Onstojfelijke dingen %ijn

nit tjjjtk %elf verstandelijk kenbaar en

?ijn dus wat bun natuur betreft meer
kenbaar, wat echter ons betreft minder
kenbaar. — Res inanimata, Onbe-
zield ding. Res incorporalis, On-
lichamclijk ding. Res inhaerens,
Oozelfstandig ding. Res intellegi-
bilis, Verstandelijk ding. Res
irrationabilis, Omedelijk ding. Res 1

irrationalis, Onredelijk ding. Res
materialis, ScoiTelijk ding. Res
materiales, ut Commentator elicit, non
sunt inlellegfbiles, nisi quia nos facimus
eas intelkgibiles, sunt enim intelkgibiles

in potentia tantum; sed actu intelk-

gibiles efficiuntur per lumen intellects

agenlis, shut et colores actu visibiles

per lumen soils, s. thomas, qu. disp.

de veritate q. 2, a. 2, c, Stoffe-

lijke dingen %ijn alleen kenbaar in

%pover wij %e kenbaar maken; %e %ijn

name/ijk alleen in aanleg kenbaar;
metterdaad warden %e echter kenbaar
dank %jj het licht van het inwerkend
verstand, evenals k/euren metterdaad

qjchlbaar worden door toedoen van het

licht der ^pn. — Res naturae, Na-
tuurding, platenburg, zedenleer
7. Res naturalis, Natuurlijk ding.

In qualibet ... re naturali invenimus

quod est ens et quod est res naturalis et

quod est talis vel talis naturae, s. tho-
mas, QU. DISP. DE POTEN'TIA Q. 3,
A. 7, c, Bij elk natuurding slelkn we
vast dat het ive^en is, natuurding is

en de^e of gene nalmir heeft. — Quae-
libet res naturalis per suamformam arti

divinae conformatur, s. thomas, comm.
IN I PERIHERMEN. LECT. 3, N° 8,

Elk natuurding wordt door ^ijn vorm
aan Gods kunst gelijkvormig. — Res ...

naturalis non dicitur esse vera per com-
parationem ad intellecturn nostrum, s.

THOMAS, COMMENT. IN I PERIHER-
MEN. lect. 3, is' 7, De natuurdingen

worden niet met het oog op ons verstand

waar genoemd. — Res permanens,
Blijvend ding. Res rationis, Ge-
dachteding. Res relativa, Betrek-
kelijk ding. Res sensibilis, Zintui-
geliik ding. Res simplex, Enkel-
voudig ding. Res simpliciter, Ding
zonder meer. Res spiritualis, Gees-
tclijk ding. Res subsistens, Op
zich zelf staandc ding. Res super-
naturalis, Bovennatuurlijk ding.

Res tantum, Louter sakramentsin-
houd (sakramentenleer). Res
universalis, Algcmeen ding. —
2. Goederen. Res amissae, Verlo-
ren goederen. Res amissa in litore

maris, Strandgoed, salsmans,
recht. plicht. 1 3 7. Res deper-
ditae, Verloren goederen. Res de-
rclicta, Prijsgegevcn zaak, kenlijk
verlaten zaak, nederlandsche jo-
risten-vereeniging 98. Res extra
commercium, Zaak buiten den
handel, nederlandsche juristen-
vereeniging 98. Res in commer-

rescindere — 281 — responsabilitas

cio, Zaak in den handel, neder-
landsche JURISTEN-VEREENIGING

98. Res inter alios, Zaak tusschen

derden, nederlandsche juristen-

vereeniging 98. Res iudicata, Gc-
wijsde zaak, nederlandsche juris-

ten-vereeniging 99. Res nullius,

Zaak die aan niemand toebchoort,

zaak van niemand, nederlandsche
JURISTEN-VEREENIGING 99. ReS
praescriptibilis, Verjaarbare zaak.

Res pro derelicto habita, Prijsge-

geven zaak, kenlijk verlaten zaak,

NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENI-

GING 98. Res sacrae, Gewijde goe-

deren. Res spirituales, Geestelijke

goederen. Res vacantes, Onbe-
heerde goederen, salsmans, recht.
plicht. 136 (recht).

RESCINDERE Verbreken
(recht).

RESCINDIBILIS : Verbreekbaar
(recht).

RESCINDIBILITAS : Verbreek-

baarheid, salsmans, recht. plicht.

158 (recht).

RESCISSIO : Vcrbreking, sals-

mans, recht. plicht. 165 (recht).

RESCISSORIUS : Verbrekend.
RESCRIPTUM : Rechtsbescheid.

RESERVARE : Voorbchouclen.

RESERVATIO : Voorbchoud. Re-
servatio legalis, Wettig voorbe-

houd (recht). Reservatio menta-
lis, Heimelijk voorbehoud, innerlijk

voorbehoud, nederlandsche ju-

risten-vereeniging 99, onuitge-

drakt voorbehoud. Reservatio rea-

lis, Uitgedrukt voorbehoud.
RESIPISCENTIA : Bckcering, in-

keer.

RESIPISCERE : Tot inkeer komen,
zich bekeeren.

RESISTENTIA : Weerstand. In

aliqua actione potest esse resisfentia

dupliciter. Una modo ex parte agentis,

quando scilicet ex contrario agente virtus

ipsius debilitatur; alio modo ex parte

ipsitts effectus quando ex contraria dispo-

sitione impeditur effectus, s. thomas,
comm. in iv sentent. d. i i,q. i, a. 3,

qla 3, ad 2, Een handeling kan op

twee manieren weerstand ondervinden;

vooreerst vamvege den werker, wanneer

name/ijk %ijn kracht door een tegen-

werkend beginsel ver^wakt wordt; ver-

der vanwege hel uitwerksel, wanneer na-

melijk door een tegenslrijdige gesteltenis

het uitwerksel verhinderd wordt. —
Resistentia activa, Bedrijvende
weerstand. Resistentia negativa,

Ontkcnncnde weerstand. Resisten-

tia passiva, Lijdende weerstand.

Resistentia positiva, Steilige weer-

stand. Resistentia positiva activa,

Bedrijvende steilige weerstand.

Resistentia positiva passiva, Lij-

dende steilige weerstand. Resisten-

tia privativa, Beroovende weer-

stand.

RESOLUTIO : 1. Oplossing. —
2. Afscbeiding. — 3. Besluit.

RESOLUTORIUS : Oplossend.

RESPECTIVE : Ten opzichte van,

in verhouding tot.

RESPECTIVUS : Betrekkelijk.

RESPECTUS : 1. Verhouding. Quae
dicuntur ad aliquid significant secundum

propriam rationem solum respectum

ad aliud, s. thomas, sum. theol. i,

q. 28, a. 1, c, De betrekking geeft

uiteraard alleen een gericht $>ijn op iets

anders te kennen. — Respectus quidam

est in ipso gravi respeclu loci medii,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 28, A. I,

C., Een %waar lichaam is op het mid-

denpunt aangewe-^en. — Respectus
actualis,Niet blijvende verhouding.

Respectus habitualis, Blijvende

verhouding. Respectus realis, Wer-
kelijke verhouding. — 2. Opzicht.

Sub duplici respectu, In twee opyicblen.

RESPONS A.BILIS : Vcrantwoor-
delijk, aansprakelijk.

RESPONSABILITAS : Aanspra-

kclijkheid, salsmans, geneesk.
PLIGHT, io; VAN OORSCHOT 249,
vcrantwoordelijkheid, van OOR-

sciiot 249. Responsabilitas civilis,

Burgerlijke verantwoordelijkhcid,

bellefroid 269. Responsabilitas
in causa, Verantwoordelijkhcid op
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grond van de oorzaak. Responsa-
bilitas limitata, Bcperktc verant-
woordelijkheid, bellefroid 269.
Responsabilitas poenalis, Straf-

rechtelijke verantwoordclijkheid,
BELLEFROID 269 (RECHT).
RESPUBLICA : Gemeenebest.
RESTITUTIO : Teruggave, quaad-
vliet it, 82, schadeloosstelling, pot-
ters v, 1 23. Restitutio non debiti,
Teruggave van het onverschuldigd
betaalde, bellefroid 269.
RESTRICTIO : Bepcrking, voor-
bchoud. Restrictio late mentalis,
Eenigszins uitgedrukt voorbehoud.
Restrictio mentalis, Heimclijk
voorbehoud, innerlijk voorbehoud,
NEDERLANDSCHF. JURISTEN-VEREENI-
gin'G 99, onuitgedrukt voorbehoud.
Restrictio pure mentalis, Vol-
komen onuitgedrukt voorbehoud.
Restrictio realis, Uitgedrukt voor-
behoud.
RESURRECTIO : Opstanding, ver-
rijzenis. Resurrectio carnis, Op-
standing van het vlcesch. Resurrec-
tio communis, Algemeene opstan-
ding. Resurrectio miraculosa,
Wonderbarc opstanding. Resurrec-
tio mortuorum, Opstanding der
dooden. Resurrectio naturalis, Na-
tuurlijkc opstanding. Resurrectio
spiritualis, Geestelijkc opstanding.
Resurrectio universalis, Algemee-
ne opstanding.

RETENTIO : Terughouding, bel-
lefroid 270. Retentio deposit!, I

Terughouding van het in bewaring
]

gegevcne, bellefroid 270-71. Re-
tentio pignoris, Terughouding van
het pand, bellefroid 270. Reten-
tio salarii, Inhouding van het loon,

bellefroid 271 (recht).
RETICENTIA : Verzwi'jging
(recht).
RETRACTARE : Intrekken, belle-
froid 271, terugtrekken.

RETRACTATIO : Intrekking, te-

rugtrekking, bellefroid 271. Re-
tractatio declarationis, Intrekking
van een verklaring, bellefroid 271.

Retractatio promissionis, Intrek-
king van een beloftc, bellefroid
271 (recht).
RETRIBUERE : Vergoeden, ver-
gelden.

RETRIBUTIO : Vergoeding, vcr-
gelding. Retributio poenae, Be-
straffende vergelding. Retributio
praemii, Beloonende vergelding.

RETRIBUTIVUS : Vergeldend.
RETROACTIO : Terugwerking,
bellefroid 272 (recht).
RETROACTIVE : Met terugwer-
kendc kracht, bellefroid 272, te-

rugwerkenderwijze (recht).
RETROACTIVITAS . Terugwer-
kende kracht, terugwerking, belle-
froid 272 (recht).

RETROACTIVUS Tcrugwerkend,
NEDERLANDSCHE juristen-vereeni-
GIN'G 100; BELLEFROID 272.
RETROACTUS : Het vroeger voor-
gevallenc, bellefroid 272 (recht).
RETROAGERE • Terugwerken,
BELLEFROID 272 (RECHT).
RETROCESSIO : Wedcroverdracht
BELLEFROID 272 (RECHl).
RETROTRACTIO : Terugwerking
(recht).

RETROTRACTIVE : Terugwer-
kenderwijze (recht).
RETROTRACTIVUS : Terug-
werkend (recht).
RETROTRAHERE : Terugwer-
king schenken.
RETROVENDERE : Verkoopen
met recht van wederinkoop.
RETROVENDITIO : Verkoop met
recht van wederinkoop (recht).

REUS : Misdadig, schuldig.

REVALIDARE : Opnieuw geldig

verklaren.

REVALIDATIO : Opnieuwgeldig-
verklaring.

REVELARE : Bekendmaken, open-
baren.

REVELATIO : i. Bekendmaking.
Revelatio complicis, Bekendma-
king van zijn medeplichtige. Reve-
latio impedimentorum, Bekend-
making van hinderpalen (sakra-

revendere — 283 — sacerdotium

mentenleer). Revelatio secreti,

Bekendmaking van cen geheim. I

— 2. Openbaring. Revelatio divi- 1

na, Goddclijke openbaring. Revc-
|

latio naturalis, Natuurlijke open-

baring. Revelatio positiva, Stellige

openbaring. Revelatio primitiva,

Oorspronkelijke openbaring. Reve-

latio primordialis, Ocropehbaring.

Revelatio privata, Bizondcre open-

baring. Revelatio supernaturalis,

Bovennatuurlijke openbaring.

REVENDERE : Weder verkoo-

pen, BELLEFROID 273 (RECHT).

REVENDITIO : Hcrverkoop, bel-

lefroid 273 (recht). Revenditio

publica, Herveiling, bellefroid

273 (recht).
REVERENTIA : Eerbied. Reve-

rentia debita, Verschuldigde eer-

bied.

REVERENTIALIS : Eerbetuigend.

REVIVISCENTIA : Heiieving,

potters vi, 265 (sakramentenleer).

Reviviscentia meritorum, Herle-

ving van vrocgere verdiensten. Re-
viviscentia sacramenti, Ilerleving

van een sakrament.
REVIVISCERE : Herleven.

REVOCABILIS : Herroepclijk.

REVOCABILITAS : Herroepbaar-

hcid, herroepelijkhcid, bellefroid

273 (recht). Revocabilitas con-

suetudinis, Herroepclijkheid van

een gewoonte. Revocabilitas dis-

pensationis, Herroepclijkheid van

een ontslaging. Revocabilitas do-

nationis, Herroepeiijkheid van een

schenking. Revocabilitas legis,

Herroepeiijkheid van een wet. Re-

vocabilitas privilegii, Herroepe-

iijkheid van een voorrecht. Revo-

cabilitas testamenti, Herroepeiijk-

heid van een testament, belle-

froid 273.
REVOCABILITER : Herroepelij-

kerwijze.

REVOCARE : Terugroepen, ben-

der, het merktee ken van het hei-

lig v0rmsel 163.

REVOCATIO : Herroeping, dosfel

148; SALSMANS, RECHT. PLIGHT. 244.

Revocatio confessionis, Herroe-

ping der bekentcnis, bellefroid

274. Revocatio consuetudinis,

Herroeping van een gewoonte. Re-

vocatio dispensation's, Herroe-

ping van een ontslaging. Revocatio
donationis, Herroeping van een

schenking. Revocatio legis, Her-

roeping van een wet. Revocatio

privilegii, Herroeping van een

voorrecht. Revocatio procuratio-

nis, Herroeping der volmacht, bel-

lefroid 274. Revocatio testamen-

ti, Herroeping van een testament.

(recht).
REVOLUTIO : Omwenteling.
RHETORICA : Redekunst, van
benthem, goed en kwaad i, 24.

RIGORISMUS : Rigorisme, stren-

gere zcdeleer. Rigorismus abso-

lutus, Onbeperkt rigorisme. Rigo-

rismus mitigatus, Gcmatigd rigo-

risme.

RITUALIS : Ritueel.

RITUS : Rhus, ceremonie. Rhus
sacramentalis, Sakramenteele ritus.

RIXA : Twist, potters iv, 192.

ROSARIUM : Rozenkrans, potters

iv, 88.

RUBRICA : Rubriek.

RUSTICITAS : Boerschhcid.

I RUSTICUS : Boersch.

SACERDOS : Priester. Saccrdos

novae legis, Priester van de nieuwe

wet. Sacerdos saecularis, Wereld-

lijk priester. Sacerdos summus,
Opperpriester. Sacerdos veteris

legis, Priester van de oude wet.

SACERDOTIUM : Priesterschap.

Sacerdotium aeternum, Eeuwig
priesterschap, Sacerdotium caele-

stc, Ilemelsch priesterschap, jans-
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SENS, HET MYSTERIE DKR VF.RLOSSING
262. Sacerdotium novae legis,
Pricsterschap van de nieuwe wet!
Sacerdotium perfectum, Volko-
men priesterschap. Sacerdotium se-
cundum ordinem Melchisedech,
Pricsterschap naar de orde van Mel-
chisedech. Sacerdotium tempo-
rale, Tijdclijk priesterschap. Sacer-
dotium veteris legis, Pricsterschap
van de oude wet.
SACRAMENTALE : Sakramenta-
lie, kleiner sakrament, potters vi,

51. Saramentale permanens, Blij-

vend^ sakramentalic. Sacramentale
transiens, Voorbijgaand sakramen-
talie.

SACRAMENTALIS : Sakramenteel,
sakramentelijk.

SACRAMENTALITAS
: Sakra-

menteelhcid, sakramentelijkheid.
SACRAMENTALITER : Sakra-
menteelerwijze, sakramcntelijker-
wijze.

SACRAMENTUM : Sakrament. Vi
sacramenti, Door de kracbt van het
sakrament, janssens, be h. eucha-
ristie 222. Sacramcntum altaris,

Altaarsakrament. Sacramcntum
baptismi, Sakrament van het doop-
sel. Sacramentum confirmationis,
Sakrament van het vormsel. Sacra-
mentum ecclesiasticum, Kerke-
lijk sakrament. Sacramentum Eu-
charistiae, Sakrament van de H.
Eucharistie. Sacramentum Extre-
mae Unctionis, Sakrament van het
heilig Oliesel. Sacramentum gra-
tiae, Genadcsakrament. Sacramen-
tum imperfectum, Onvolkomen
sakrament. Sacramentum initia-

tionis, Inlijvingssakrament. Sacra-
mentum matrimonii, Sakrament
van het huwelijk. Sacramentum
mortuorum, Sakrament der dooden.
Sacramentum necessitatis, Onont-
beerlijk sakrament. Sacramentum
novae legis, Sakrament der nieuwe
Wet. Sacramentum ordinis, Sakra-
ment van het priesterschap. Sacra-
mentum perfectum, Volkomen sa-

krament. Sacramentum perma-
nens, Blijvend sakrament. Sacra-
mentum poenitentiae, Sakrament
der biecht. Sacramentum tantum,
Loutcr sakrament. Sacramentum
transiens, Voorbijgaand sakrament,
JANSSENS, DE H. EUCHARISTIE 58.
Sacramentum veteris legis, Sakra-
ment der oude wet. Sacramentum
vivorum, Sakrament der levenden,
potters vi, 32.

SACRIFICIUM : Offer, potters iv,

21. Sacrificium absolutum, Op-
zich-zelf-staande offer, potters vi,

198. Sacrificium carnale, Vleesch-
offer. Sacrificium eucharisticum,
Dankoffer. Sacrificium expiato-
rium, Zoenoffer, quaadvliet hi,

38, ontzondigingsoffer, ibidem hi,
80. Sacrificium figurale, Zinne-
beeldig offer. Sacrificium impetra-
torium, Smcckoffer. Sacrificium
labiorum, Lof-offer, janssens, het
mysterie der VERLOSsiNG 222. Sa-
crificium latreuticum, Huldeoffer.
Sacrificium legale, Wettelijk offer.

Sacrificium propitiatorium, Zoen-
ofrer, janssens, de h. eucharistie
73, yredeoffer, quaadvliet hi, 38.
Sacrificium relativum, Afhanice-
lijk offer, betrckkelijk offer, potters
vi, 198. Sacrificium spirituale,
Geestelijk offer.

SACRILEGIUM : Heiligschennis,
hciligschenderij. Sacrilegium car-
nale, Vlecscheliike heiligschennis.
Sacrilegium locale, Plaatselijke hei-
ligschennis. Sacrilegium persona-
le, Persoonlijke heiligschennis. Sa-
crilegium reale, Zaaklijke heilig-

schennis.

SADISMUS : Lustmarteling, lust-

foltering, lustmoord, sadisme.
SAECULARISATIO : Sccularizatie

(kerkelijk recht).
SAEVITIA : Wrccdaardigheid,
woestheid.

SAGACITAS : Schranderheid, pot-
ters, v, 120; quaadvliet ii, 64.

SAGAX : Schrander.

I
SALARIUM : Loon, dagloon, werk-

salus — 285 — actio

loon. Salarium commune, Gemeen
loon. Salarium conventionale,
Overeengekomen loon. Salarium
familiale, Familicloon. Salarium
individuate, Persoonlijk loon.
SALUS : Heil, zaligheid.

SALVARE : Redden.
SALVATOR : Heiland, Vcrlosser,

Zaligmakcr.

SALVIFICUS : Zaligmakend.
SANATIO : Gezondmaking, geldig-

making. Sanatio in radice, Geldig-

making in de kiem. Sanatio retrac-

tiva, Terugwerkende gcldigmaking.
SANCTIFICARE : Heiligen.

SANCTIFICATIO Heiliging.

Sanctificatio activa, Heiligmaking.
Sanctificatio passiva, Heiligwor-
ding.

SANCTIO : Bekrachtiging, van
hoonacker 171; potters in, 266;
NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREF.NI-

GiNG 102, dwangmiddel, xeder-
LANDSCWE JURISTF.N-VEREEKIGING
102. Sanctio imperfecta, Onvol-
maaktc bekrachtiging. Sanctio iuri-

dica, Rcchtsdwang, bellefroid

277; BENDER, HET RECHT EN ZIJN
eigenschappen 53. Sanctio legalis,

Wettelijke bekrachtiging, van oor-
schot 140. Sanctio legis, Wetsbe-
krachtiging. Sanctio moralis, Zede-
lijke bekrachtiging. Sanctio natu-
ralis, Natuurlijke bekrachtiging.
Sanctio perfecta, Volmaakte be-

krachtiging. Sanctio poenalis,
Strafbekrachtiging. Sanctio positi-

va, Stellige bekrachtiging. Sanctio
vindicativa, Wrekende bekrachti-

ging-

SANCTIONARE : Bekrachtigen,

NEDERLANDSCHE JURISTEN-VEREENI-
GING 102.

SANCTITAS : Heiligheid.

SANCTUS : Heilig.

SAPIDUS : Smak-elijk.

SAPIENS : Wijs. Sapientis est ordi-

nare. Den ndj^e komt het toe te ricbten.

SAPIENTIA : Wijsheid, potters v,

104. Sapientia in cognilione aitissima-
rum causarum consistit, s. THOMAS,

Sum. c. gent. 1, 94, Wijsheid komt
neer op kermis van de hoogste oor^aken.

— Contra rationem sapientiae est, ut

sit aliquidfrustra in operibus sapientis,

S. THOMAS, SUM. C GENT. Ill, 69,
Het strijdt met het begrip wijsheid, dat
bij wat een wij^e uitmerkt iets %ou
vruchtehos %ijn. — Sapientia adqui-
sita, Aangeworven wijsheid. Sa-
pientia aeterna, Eeuwige wijsheid.
Sapientia apparens, Schijnwijs-

hcid. Sapientia creata, Geschapen
wijsheid. Sapientia divina, Godde-
lijke wijsheid. Sapientia humana,
Menschelijke wijsheid. Sapientia
increata, Ongeschapen wijsheid.

Sapientia infusa, Ingestorte wijs-

heid. Sapientia naturalis, Natuur-
lijke wijsheid. Sapientia particu-

laris, Beperkte wijsheid. Sapientia
personalis, Persoonlijke wijsheid.

Sapientia simpliciter, Onbcpcrktc
wijsheid. Sapientia subsistens, Op
zich zclf staandc wijsheid. Sapientia
supernaturalis, Bovennatuurlijke
wijsheid. Sapientia terrena, Aard-
sche wijsheid. Sapientia universa-
lis, Algemeene wijsheid.

SAPOR : Smaak. Sapor ... delectabilis

indicat convenientem proporlionem calidi

et frigidi, humidi et sicci in alimento,

S. THOMAS, COMM. IN II DF. ANIMA
lect. 5, Genoegelijke smaak geeft te

kennen dat er in het voedsel een passende

verhouding is tusschen warm en koud,

nal en droog (zielkunde).
SATISFACERE : Voldoening
schenken, genoegdoening schenken.
SATISFACTIO : Voldoening, pot-
ters vi, 318, genoegdoening. Satis-

factio condigna, Gelijkwaardige
voldoening, janssens, het myste-
rie der verlossing 65. Satisfactio

congrua, Billijkc genoegdoening.
Satisfactio extrasacramentalis,
Buitcnsakramentelijke voldoening.
Satisfactio medicinalis, Genezen-
de genoegdoening. Satisfactio sa-

cramcntalis, Sakramentelijkc ge-
noegdoening. Satisfactio sufficiens,

Toereikende genoegdoening. Satis-
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factio vicaria, PlaatSycrvangertde
voldoening, janssens, het mysterie
DER VERLOSSING 1 4.

SATISFACTIVUS : Voldoening
schenkend, genoegdoening schen-
kend.

SATISFACTORIUS : Voldoening
schenkend, genoegdoening schen-
kend.
SCANDALUM : Ergernis. Scan-
dalum acceptum, Gcnomen erger-
nis, potters iv, 196. Scandalum
activum, Gegeven ergernis. Scan-
dalum datum, Gegeven ergernis,

potters iv, 196. Scandalum diabo-
licum, Duivelsche ergernis, pot-
ters iv, 195. Scandalum passi-
vum, Genomen ergernis. Scanda-
lum pharisaicum, Farizeeschc er-

gernis, potters iv, 196, kwaadwil-
lige ergernis. Scandalum publi-
cum, Opcnbare ergernis. Scanda-
lum pusillorum, Ergernis der
zwakken.
SCEPTICISMUS : Twijfelzucht.

Scepticismus obiectivus, Objek-
tieve twijfelzucht. Scepticismus
particulars, Beperkte twijfelzucht.

Scepticismus subiectivus, Subjek-
tieve twijfelzucht. Scepticismus
universalis, Algcmeene twijfel-

zucht. Scepticismus ut doctrina
consideratus, Leerstelhgc twijfel-

zucht. Scepticismus ut factum
consideratus, Feitelijke twijfel-

zucht.

SCHISMA : Scheurmakerij, scheu-
ving, potters ni, 230.
SCHISMATICUS : Scheurmaker,
schismatieker.

SCIBILIS : Weetbaar, kenbaar. Sicut

... forma/is ratio visibilis sumitur ex
lumine, per quod color videtur, ita for-
malis ratio scibilis accipitur secundum
principia, ex quibus aliquid scilur, s.

THOMAS, COMM. IN I ANAL. POST.
lect. 41, n° 11, Evenals het vortnelijk

opyicht van bet yichtbare aan het licht

ontleend rvordt, door welks toedoen de

kkur geyjen worclt, evenypo gaat het

vormelijk opyjcht van het kenbare op

de beginselen terug waardoor we iets

kennen. — Quantuncumque sint aliqua

diversa scibilia secundum suam natu-

ram, dummodo per eadem principia

sciantur, pertinent ad imam scientiam;

quia non erunt iam diversa inquantum
sunt scibilia, s. thomas, comm. in i

ANAL. post. lect. 41, N° 11, lloeyeer

00k sommige kenbare dingen naar hun
aard kunnen verschillen, yoolang ye

met behulp van deyelfde beginselen ge-

kend worden, behooren ye tot deyelfde

ivetenscbap; ye verschillen immers niet

in yoover ye kenbaar yijn.

SCIBILITAS : Weetbaarheid.
SCIENTER : Bewusterwijze. Scien-

ter et volenter, Wetens en willens,

van oorschot 6.

SCIENTIA : i. Wetenschap. Scientia

est perfecta cognitio, s. thomas, comm.
IN I ANAL. POST. LECT. 4, N° 5,

Wetenschap is volmaakie kennis. —
Scientia est ... certa cognitio rei, s. tho-
mas, COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 4,
N° 5, Wetenschap is yekere kennis van
iets. — Scientia est rei cognitio perpro-
priam causam, S. thomas, sum. C.

gent. 1, 94, Wetenschap is kennis van
iets naar yijn eigen ooryaak. — Est ...

cuiuslibet scientiae finis sive terminus
genus, circa quod est scientia, s. tho-
mas, COMM. IN I ANAL. POST. LECT.

41, N° 7, Einddoel of eindpunt van elke

wetenschap is het geslacht waar het be-

wuste wetenschap om te doen is. —
Processus scientiae cuiuslibet est quasi

quidam motus rationis, S. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 41,

n° 7, De verrichtingen van elke weten-

schap yijn als een beweging der rede.— Duplex est modus adquirendi scien-

tiam. Unus quidem per demonstratio-

nem, alius atitem per inductionem, s.

THOMAS, COMM. IN I ANAL. POST.

lect. 30, N° 4, Daar yijn twee ma-
nieren om wetenschap aan te werven, door
bewijsvoering namclijk en door opklim-
ming. — Oportet quod tmitas scientiae

consideretur ex fine sive ex termino

scientiae, aristoteles, i anal. post,
lect. 41, n° 7, De eenheid van een

scientia -287 — scientia

wetenschap berust op haar doel of eind-

punt. — Una scientia est altera ab alia,

quorum principia sunt diversa, S. tho-
mas, comm. in 1 anal. post. lect.

41, N° 10, Een wetenschap verschilt

van een andere, ypodra haar beginselen

maar verschillen. — Rationem diver-

sitatis scientiarum non accipit (Aris-

toteles) ex diversitate subiecti, sed ex

diversitate principiorum, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 41,

n° 10, Aristoteles onderscheidt de we-

tenschappen niet uit hoofde van verschil

van subjekt, maar wel uit boofde van

verschil van beginselen. — Cum omnis

scienlia per demonstrationem habeatur,

demonstrationis autem medium sit de-

jinitio, necesse est secundum diversum

definitionis modum scientias diversificari,

s. thomas, comm. in i physic, lect.

1, n° i, Daar alle wetenschap door

betoog aangeworven wordt en de bepaling

het geeigende middel is om iets te betoo-

gen, yoo yullen volgens de verschillende

soorten van bepaling de wetenschappen

warden ingedeeld. — Aliqua scientia

continetur sub alia dupliciter : uno

modo ut pars ipsius alio modo ...

tit ei subalternata, s. THOMAS, comm.
IN BOETHII DE TRINITATE Q. 5, A. I,

ad 5 , Een wetenschap kan op twee rvijyen

komen onder een ander te staan : voor-

eerst als een onderdeel er van, verder

als een ondergeschikte wetenschap. —
Scientia ... communitei se habet ad
cognitionem finis, et eorum quae sunt ad

finem, s. thomas, qu. disp. de veri-

tate q. 5, a. i, c, Wetenschap han-

delt evenyeer over kennis van het eind-

doel als van wat op het einddoel gericht

is. — Nulla ... scientia probat suum
subiectum, s. thomas, comm. in i

physic, lect. 1, n° 4, Geen enkele

wetenschap bewi/sl haar subjekt. —
Veritas ... scientiae mensuratur a sci-

bili, s. thomas, comm. in v mf.ta-

phys. lect. 17, De waarheid der iveten-

scbap wordt aan het weetbare getoetst.— Non debet ... de scientiarum princi-

piis quaeri, quamobrem sint, sed unum-
quodque principium per seipsum debet

esse fide dignum, aristoteles, i topic,

c. 1 ; 100, b, 20, Omtrent de beginselen

der wetenschappen dient niet onderyocht

te warden waarom ye yijn, maar elk be-

ginsel moet uit uit yich yeIf geloofwaar-

dig yijn. — Tunc est scientia completa

in actu, quando pervenitur per resolu-

lionem ad dislinctam cognitionem pro-

positionum et elemenlorum, s. thomas,
COMM. IN I PHYSIC LECT. I, N° 7,

Een wetenschap is metterdaad volledig

wanneer men dank yij herleiding tot

duidelijke kennis van slelUngen en be-

standdeelen komt. — Si aliquis imper-

fecte habeat scientiam ut de facili possit

ipsam amittere, magis dicitur disponi

ad scientiam qnam scientiam habere,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q. 49,

A. 2, AD 3, Wanneer iemand op onvol-

maakte rvijye wetenschap beyit, yooda-

nig dot hij haar gemakkelijk kan hvijt

geraken, dan wordt eerder geyegd dat

hij tot wetenschap geschikt is, dan dat

hij haar beyit. — Scientia a poste-

riori, Wetenschap uit de feiten.

Scientia a priori, Wetenschap uit

de beginselen. Scientia analytica,

Ontledende wetenschap. Scientia

auxiliaris, Hulpwetenschap. Scien-

tia ethica, Zedekundige weten-
schap. Scientia experimentalis, Er-
varingswetenschap, proefondervin-

delijke wetenschap. Scientia falsa,

Valsche wetenschap. Scientia im-
perfecta, Onvolmaaktc wetenschap.

Scientia inferior, Lagerc weten-

schap. Scientia inquisitiva, Vor-

schende wetenschap. Scientia iudi-

cativa, Oordeelende wetenschap.

Scientia iuris, Rechtswetenschap.

Scientia liberalis, Vrije weten-

schap. Scientia mathematica, Wis-
kundige wetenschap. Scientia me-
taphysica, Metaphysische weten-

schap. Scientia moralis, Zedewe-
tenschap, van oorschot 26. Scien-

tia naturalis, Natuurwctenschap.
Scientia oeconomica, Huishoude-
lijke wetenschap. Scientia particu-

laris, Bizondere wetenschap. Scien-
tia perfecta, Volmaaktc wetenschap.
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Scientiac physicae experimenta-
les, Proefondervindelijkc natuurwe-
tenschappen. Scientia politica,

Staatkundc. Scientia practica,

Praktische wctenschap. Scientia
practica secundum quid, Theore-
tisch-praktische wetenschap. Scien-
tia practica simpliciter, Louter
praktische wetenschap. Scientia

principalis, Hoofdwetenschap.
Scientia propter quid, Beginselwe-
tenschap. Scientia quia, Feiten-

wetenschap. Scientia rationalis,

Redewetenschap. Scientia recta,

Juiste wctenschap. Scientia servilis,

Dienendc wetenschap. Scientia spe-
culativa, Bespiegelende wetenschap.
Stienliat specuiativae ut patet in prin-

ciple Metaphysicorum, sunt de Mis
quorum cognitio qitaerititr propter seip-

saw, S. THOMAS, COMM. IN BOETHII
de trinit. Q. 5, a. i, ad 2, Bespie-

gelende wetenschappen sjjn, zooals bij

het begin der Meiaphysiek blijkt, weten-

schappen die dat betreffen waarvan de

kennis om %ich %elf ge^pcht wordt. —
Oportet scientias speculativas dividi

per differentias speculabilium, inquan-

tum sunt speculabilia, s. thomas,
COMM. IN BOETHII DE TRINITRATE

Q. 5, A. i, c, Bespiegelende wetenschap-

pen moeten naar de verschilknde soorten

van bespiegelingsvoorwerpen als vyoda-

nig beschouwd, worden ingedeeld. —
Secundum ordinem remotionis et a ma-
teria, et a motu scientiae specuiativae

distinguuntur, s. thomas, comm. in

BOETHII DE TRINITATE Q. 5, A. I, C,
Bespiegelende wetenschappen worden in-

gedeeld naar de mate waarin %e van stof

en beweging verityderd %ijn. — In spe-

culates scientiis nihil aliud quaeritur

quam cognitio generis subiecti, in prac-

ticis autem scientiis intenditur quasi

finis constructio ipsius subiecti, s. THO-
MAS, COMM. IN I ANAL. POST. LECT.

41, n° 7, Bij bespiegelende wetenschap

wordt niets anders nagestreefd dan

kennis van den soortelijken aard van het

subjekt, bij praktische wetenschap echter

wordt vervaardiging van het subjekt

tot doel gesteld. — Scientia specula-
tiva secundum quid, Praktisch-

bespiegelende wetenschap. Scien-

tia speculativa simpliciter, Louter
bespiegelende wetenschap. Scientia

stricte dicta, Eigenlijke wetenschap.
Scientia subalternans, Beurtschik-

kende wetenschap. Scientia subal-
tcrnata, Gebeurtschikte wetenschap.

Scientia superior, Hooger weten-
schap. Scientia suprema, Iloogste

wetenschap. Scientia universalis,

Algemeene wetenschap. Scientia

vera, Ware wetenschap. — 2. Ver-
standelijke kennis. Nee omnino uni-

voce nec pure aequivoce nomen scientiae

de scientia Dei et nostra praedicaiur,

sed secundum analogiam, S. thomas,
QUEST. DISP. DE VERITATE Q. 2, A. 1 1,

c, « Verslandelijke » kennis wordt

eigenlijk noch op e'e'n^inuige, noch op

dubbel^innige wij^e van Gods kennis en

van de on^e ge^egd, maar wel op deels-

gelijkende wijye. —- In scientia quidem

et sensu est relatio realis, secundum

quod ordinantur ad sciendum vel ad
sentiendum res, s. thomas, sum.|theol.

1, Q. 13, A. 7, c, Er bestaat een wer-

kelijke betrekking van de verstandeiijke

en ^innelijke kennis tot het verslande-

lijk, of ^innelijk gekende, thkol. sum.

V. D. H. THOMAS V. AQUINO I, 3 33-34-— Scientia absoluta, Volstrekte

kennis. Scientia adquisita, Verwoi-
ven kennis. Scientia angelica,

Engcllijke kennis. Scientia appro-
bationis, Goedkeurende kennis.

Scientia beata, Hemelschc kennis.

Scientia causalis, Veroorzakende

kennis, teweegbrengendc kennis.

Scientia certa, Zekcre kennis. Scien-
tia comprehensiva, Begrijpcnde
kennis. Scientia coniecturalis, Gis-

sende kennis. Scientia connaturalis,

Gclijkaardige kennis. Scientia de-
monstrativa, Betoogcnde kennis.

Scientia dialectica, Waarschijnlijke

kennis. Scientia discursiva, Rede-
neeringskennis. Scientia divina,

Goddelijke kennis. Scientia experi-

mentalis, Ervaringskennis. Scientia
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humana,Menschelijkckcnnis.Scien-
tia imperfecta, Onvolmaaktc ken-
nis. Scientia improbationis, Af-
kcurende kennis. Scientia incerta,

Onzekere kennis. Scientia inco-
hata, Aanvankelijke kennis. Scien-
tia indemonstrabilis, Onbetoog-
bare kennis. Scientia infusa, Inge-
storte wetenschap, potters IV, 15.

Scientia innata, Aangeboren ken-
nis. Scientia intuitiva, Inzichtelijke

kennis. Scientia media, Middel-
kennis. Scientia moralis, Kennis
der zedeleer. Scientia naturalis,

Natuurkennis. Scientia perfecta,

Volmaakte kennis. Scientia sim-
plex, Enkelvoudige kennis. Scien-
tia simplicis intellegentiae, Ken-
nis van eenvoudig begrijpen. Scien-
tia speculativa, Bespiegelende ken-
nis. Scientia visionis, Kennis van
aanschouwing, schouwende kennis.

SCIENTIALIS : Wetenschappelijk.
SCIENTIFICUS : Wetenschappe-
lijk.

SCINTILLA : Vonk. Scintilla ani-
mae, Vonk der aiel. Scintilla ratio-

nis, Vonk der rede.

SCIRE : Weten. Scire est causam rei

cognoscere, s. thomas, qu. disp. de
VERITATE Q. 2, A. 12, SED CONTRA 6,

Weten komt hierop neer, de oor^/iak

van lets te kennen. — Scire nihil aliud

esse vide (...)fur quam intellegere veri-

tatem alicuitis conclusionis per demon-
strationem, s. THOMAS, comm. in
i anal. post. lect. 4, N° 9, Weten
is niets anders dan de waarheid van een

besluit dank ^ij het betoog in te yien.— Scire aliquid est perfecte cognoscere

ipsum, hoc autem est perfecte apprehen-

dere veritatem ipsius, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 4, N° 5,
lets te weten is het volmaakt te kennen,
dit is de waarheid er van volkomen te

vatten. — Oportet ... scientem, si est

perfecte cognoscens, quod cognoscat cau-
sam rei scitae, s. thomas, comm. in
1 anal. post. lect. 4, n° 5, Om
lets op volmaakte wij^e te kennen moet
men de oor^aak er van kennen. — Qui

scit aliquid in tmiversali, scit illud

indistincte, s. thomas, comm. in I

physic, lect. i, 89 7, Wie lets in

algemeenen tyn weet, meet het op on-

duidelijke wij-^e. — Si ... cognoscere

t

causam tantum, nondum cognosceret

(sciens) effectum in actu, quod est scire

simpliciter, sed virtute tantum, quod
est scire secundum quid et quasi per
accidens, s. thomas, comm. in i

anal. post. lect. 4, n° 5, Wie alleen

de oor^aak kent, kent nog niet metter-

daad het uitwerksel, wat weten ponder

meer heet, maar hij kent nog kiemelijker-

ivij-^e, dit ml %eggen dat ^ijn kennis

nog betrekkelijk en bijna. gevallijk is.— Prius ... est scire aliquid in potentia

quam in actu, S. THOMAS, comm. in
1 PHYsrc lect. 1, n° 7, lets kennen

we in aanleg vooraleer het metterdaad te

kennen. — Dijfert scire quia ita est,

et propter quid ita est, s. thomas,
comm. in 1 anal. post. lect. 23,
n° 2, Te weten dat iets \oo is is nog
niet het^elfde als te weten waarom iets

%oo is.

SCRIPTURA : Schrift, Schriftuur.

Scriptura apocrypha, Onechte
Schrift. Scriptura canonica, Kano-
nicke Schrift. Scriptura sacra, Hei-
iige Schrift.

SCRUPULOSITAS : Angstvallig-
heid, BENDER, het geweten 87.

SCRUPULOSUS : Angstvallig,
bender, het gewet-en 85, schroom-
vallig.

SCRUPULUS : Gewetcnsangst.
SCURRILIS : Uitgelaten.

SCURRILITAS : Uitgelatenheid,

ongepaste vreugde.
SCURRILITER : Uitgelatenerwijze.

SECRETUM : Geheim. geheimhou-
ding. Secretum commissural, Aan-
geplichtc geheimhouding, bevolcn
gehcimhouding. Secretum natu-
ralc, Natuurlijke geheimhouding.
Secretum professional, Beroeps-
geheim. Secretum promissum,
Toegezegdc geheimhouding. Se-
cretum rigorosum, Overeengeko-
mcn geheimhouding. Secretum
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sacramentalc, Biechtgeheim.

SECTA : Kerkgenootschap, pot-

teks 1, 14, sekte.

SECUNDARIO : Tweederangs.
SECUNDARIUS : Tweederangsch.
SECURITAS : Gerustheid, veilig-

heid.

SEDES : 1. Zetel. Sedes sensuum,
Zetel dcr zintuigen. — 2. Stoel.

Sedes Romana, Stoel van Rome.
Sancta Sedes, Heilige Scoel.

SEDITIQ : Opstand, oproer.

SEGNIS : Lui, vadstg.

SEGNITIA : Luiheid," vadsigheid.

SEGNITIES : Luiheid, vadsigheid.

SELECTIO : Soortverhcffing, soort-

vercdeling. Selectio artificialis,

Kunstmatige soortverheffing, kunst-

matige soortveredeling. Selectio

fortuita, Toevallige soortverhef-

fing, gevallijke soortveredeling. Se-

lectio naturalis, Natuurlijke soort-

verhcfBng, natuurlijke soortverede-

ling. Selectio progressiva, Gelei-

delijke soortverheffing, geleidelijke

soortveredeling (biologie).

SEMEN : Zaad, kiem.

SEMINALIS : Kiemelijk.

SEMINALITER : Kiemsgewijze.

SEMIPANTHEISMUS : Gedeelte-

lijk panthcisme.
SEMI-PUBLICUS : Half openbaar.

SENSATIO : Gewaarwording. Sen-
satio conscia, Bewuste gewaarwor-
ding. Sensatio inconscia : Onbe-
wuste gewaarwording.
SENSATUS : Bezintuigd.

SENSIBILE : Zintuigelijk waar-

neembaar voorwerp. Sunt ... quaedam

sensibilia quorum species licet immate-

rialiter in sensu recipiantur, tamen etiam

materiakm immutationem faciunt in

animalibus sentientibus, s. thomas,

QU. DISP. DE ANIMA A. 13, C, Daar
Z'tjn zmtuigelijk kenbare clingen waar-

van bet kenbeeld, hoewel het op onstoffe-

lijke wijze in de %intuigen ontvangen

wordt, nieitemin de zintuigelijk kennende

dieren 00k een stoffelijke verandering

doet ondergaan. — Circa propria sen-

sibilia sensus non habet falsam cogni-

tionem nisi per accidens et ut in paucio-

ribus, S. THOMAS, sum. theol. 1,

q. 17, a. 2, C.j Omtrent de eigen zin-

tuigelijk kenbare voorwerpen hebben de

Zintuigen alleen bij toeval en zelden on-

juiste kennis. — Sensibilia ... quae sunt

activa operationis sensitivae, scilicet

visibile et audibile et alia huiusmodi,

sunt extra animam, S. THOMAS, comm.
IN II DE ANIMA LECT. 12, De Zm-
tuigelijk kenbare dingen, de werkbegin-

selen dus van de verrichtingen der %in-

tuigen, bet ^icbtbare, het hoorbare en

andere dergelijke zun bttiten de %iel. —
Sensibile commune, Gemeen
waarneembaar voorwerp, vogels I,

41. Sensibile in actu, Metterdaad
zintuigelijk waarneembaar voor-

werp. Sensibile in actu et sensus in

actu sunt unum, s. thomas, comm. in

III DE ANIMA LECT. 9, llet ^inluige-

lijke metterdaad en de ^intuigen metter-

daad zjn een. — Sensibile media-
turn, Middeilijk zintuigelijk waar-

neembaar voorwerp. Sensibile per
accidens, Toevallig waarneembaar
voorwerp, vogels i, 41. Sensibile

per sc primo, Onmiddellijk eigen

waarneembaar voorwerp. Sensibile

per se secundo, Middeilijk waar-

neembaar voorwerp. Sensibile

proprium, Eigen waarneembaar
voorwerp, vogels i, 41.

SENSIBILIS : 1. Zintuigelijk. —
2. Zintuigelijk waarneembaar.
SENSIBILITAS : i. Zintuigelijk-

heid. — 2. Zintuigelijke waarncem-
baarheid.

SENSIBILITER : Zintuigelijker-

wijze.

SENSILIS : i. Zintuigelijk. — 2.

Zintuigelijk waarneembaar.

SENSISMUS : Scnsisme.

SENSITIVUS : Zintuigelijk.

SENSORIUM : Zintuig.

SENSUABILITAS : Zinnelijkheid.

SENSUABILITER : Zinnelijker-

wijze.

SENSUALIS : Zinnelijk.

SENSUALISMUS : Sensualisms
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Sensualismus moralis, Zedclijk
sensual isme.

SENSUALITAS : Zinnelijkheid.
SENSUALITER : Zinnclijkerwijze.
SENSUS : 1. Zintuig, zin. Sensus ...

consistit in quadam proportione organi,

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. 24, De ^intuigen kumen op een

geevenredigdheid van de organen neer. —
Est ... sensus quaedam potentia passiva,

quae nata est immutari ab exteriori

sensibili, s. thomas, sum. theol. i,

q. 78, A. 3, c, De zintuigen %ijn een

lijdend vermogen, dat gescbikt is om
door het uiterlijk zintuigelijk kenbare

geivij^igd te warden. — Sensus (est)

singularium, s. thomas, comm. in 11

de anima lect. 12, Het verenkelde

wordt door de zintuigen gekend. — Sen-

sus secundum actum sunt singularium,

quae sunt extra animam, sea scientia

est universalium, quae quodammodo sunt

in anima, s. thomas, comm. in ii

de anima lect. 12, De zjntuigen is

het bij bun verrichtingen om het veren-

kelde te doen, dat buiten de %jel is;

wetenschap integendeel om het algemeene

dat eenigszins in de %iel is. — Sensus

corporaliler et materialiter recipit simi-

litudinem rei quae senlitur, s. thomas,
COMM. IN II DE ANIMA LECT. 12,

De zintuigen ontvangen op licbamelijke

en stoffelijke wijze de gelijkenis van wat
waargenomen wordt. — Sic ... se habet

(sensus) ad cognoscendum res, inquan-

tum similitudo rerum est in sensu, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 1 7, A. 2,

c, De zjniuigen zjjn gescbikt om de

dingen te kennen in zoover de gelijkenis

der dingen in de zintuigen is. — Cogno-

scere sensibilia, inquantum sunt sensi-

bilia, est sensus, s. thomas, comm.
in in de ANIMA lect. 3, 1let zintuige-

lijke, in zpover het zjntuigeli/k is, te

kennen, hoort bij de zintuigen. — Sensus

est susceptivus specierum sine materia,

S. THOMAS, COMM. IN III DE ANIMA
lect. 13, De zintuigen nemen de ken-

beelden zander slop op. — Sensus delec-

tantur in rebus debite proportionatis,

sicut in sibi similibus, s. thomas, sum.

theol. i, Q. 5, a. 4, ad i, De zintuigen

genietenvande dingen die goedgeevenredigd
Zjjn, zpoals van bun gelijke. — Ilia ...

videri dicunlur, quae per seipsa movent
intellectum nostrum vel sensum ad sui

cognitionem, s. thomas, sum. theol.
Ii-ii, Q. 1, A. 4, c. Die dingen warden,

Zpoals gezegd wordt, gezjen, die door

Zjch zeU ons verstand of onze zintuigen

tot kennis bewegen. — Sicut sensus

secundum actum movel appetitum ad
praesentiam sensibilis, ita et phantasia
in absentia sensibilis, s. thomas,
COMM. IN III DE ANIMA, LECT. 6,

Zooals de zintuigen naar bun daad be-

schouwd het streefvermogen bij aanwe-
Zjgheid van het zintuigelijk kenbare in

beweging brengen, evenzoo < ê verbeelding

bij afwezigheid van bet zintuigelijk ken-

bare. — Sensus semper apprehendit

rem ut est, nisi sit impedimentum in or-

gano vel in medio, s. thomas, quaest.
DISP. DE VER1TATE Q. I, A. II, C,
De zintuigen nemen, wanneer zich cil-

thans in het orgaan of in de tusschen-

ruimte geen hinderpaal voordoet, een

ding steeds waar zooals het is. — Sensus

dicilur verus, quando per formam suam
conformatur rei extra animam exsis-

tenti, s. thomas, comm. in i peri-

hermen. lect. 3, n° 9, De zintuigen

heeten waarachtig, wanneer zjj dank gif

bun vorm aan het ding buiten de %tH
gelijkvormig z/jn. — Sensus auditus,
Gehoorzin. Sensus cognoscitivus,
Kennende zin. Sensus communis,
Algemeene zin, beysens, algemee-
ne ZIELKUNDE I, I 3 8 ; QUAADVLIET I,

37; potters v, 77, algemeen zintuig,

gemeenzin, df. groot, denkers
OVER ZIEL EN LEVEN 1 3 7, 1 96.

Sensus communis sequitur ad omnes

sensus particulars et est communis
eis, S. THOMAS, COMM. IN DE SOMNO
et vigilia lect. 3, De algemeene

zjn volgt op alle bizondere zintuigen en

is deze allemaal gemeen. — Sensus
corporalis, Lichamelijk zintuig.

Sensus distantiae, Afstandszin.

Sensus exterior, Llitwendig zintuig.

Cognilio sensus exterioris perficitur per
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solum immulationem sensus a sensibili,

unde per formam, quae sibi a sensibili

imprimitur, sentit, s. THOMAS, v QU.
quodlib. a. 9, ad 2, Kennis van

de uiterlijke ^intuigen wordt alleen met
wij^iging van hei ^intuig door het %in-

luigelijk kenbare voltrokken, apodal
bet ^intuig door toedoen van den vorm,

dien bet ^intuigelijk kenbare indrukt,

kent.—Sensus externus,Uicw-endige

zin, potters v, 77, uitvvcndig zin-

tuig, potters v, 89. Sensus gu-
stus, Smaakzintuig. Sensus infe-

rior, Lager zintuig. Sensus inter-

nus, Inwendige zin, van hoog-
straten 11, 137; potters v, 77,
innerlijke zin, de groot, denkers
OVER ZIEL EN LEVEN 1 56. ScnsuS
muscularis, Spicrzin. Sensus ol-

factus, Reukzin. Sensus particu-

laris, Bizondcr zintuig. Sensus
proprius, Gecigend zintuig. Sensus

proprius, qui est primus in ordine sen-

sitivarum potentiarum, immediate ex
sensibilibus immufatur, s. THOMAS,
QU. DISP. DE ANIMA A. 1 3, C, Het
geeigende %intuig, het eerste dus onder

de ^intuigelijke vermogens, wordt on-

middellijk door bet \intuigelijke gewij-

%igd. — Sensus resistentiae, Weer-
standszin. Sensus superior, Hooger
zintuig. Sensus tactus, Tastzin.

Sensus temperaturae, Warmtezin.
Sensus visus, Gezichtszin. Sensus
vitalis, Levenszin. — 2. Gevoel.
Sensus catholicus, Katholiek ge-
voel, potters 11, 25. Sensus Eccle-
siae, Gevoelen der Kerk, janssens,

god als schepper i 78. — 3. Be-
teckenis, zin. Sensus accomoda-
titius, Aangepaste zin. Sensus aeti-

ologicus, Oorzakelijke zin. Sensus
allegoricus, Zinnebeeldige zin. Se-

cundum ... quod ea quae sunt veteris legis,

significant ea quae sunt novae legis, est

sensus allegoricus, s. thomas, sum.
theol. I, Q. i, A. 10, c, Wanneer
dingen van de Oude Wet dingen van de

'

Nieuwe Wet te kennen geven, dan hebben

we den ^innebeeldigen %in. — Sensus
anagogicus, Voorbeduidende zin. |

Sensus analogicus, Deelsgelijkende

zin. Sensus compositus, Samen-
stellende zin. Sensus divisus, Af-
zonderende zin. Sensus generalis,

Algemeene zin. Sensus heterodo-
xus, Onjuiste beteekenis. Sensus
historicus, Historische zin. Sensus
latus, Ruimere beteekenis. Sensus
litteralis, Letterlijke zin. Significatio

qua voces significant res, pertinet ad
primum sensum, qui est sensus historicus

vel litteralis, s. thomas, sum. theol.

1, Q. 1, a. 10, <;., De beteekenis volgens

rvelke de woorden dingen te kennen geven,

is de eerste %in, de historische of letter-

lijke %in namelijk. — Sensus litteralis

est quern auctor intendit, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. I, A. 10, C, De
letterlijke %in is degene welke de schrijver

bedoelt. — {Non) est litteralis sensus

ipsa figura, sed id quod est figiiratum,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. I, A. IO,

ad 3 , Het beeld %elf behoort niet tot den

letterlijken %in, maar jvel wat er door

bedoeld wordt. — Non est inconveniens,

ut yiugustinus ... dicit, si, etiam secun-

dum litteralem sensum, in una littera

Scripturae plures sint sensus, s. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. I, A. IO, C,
Daar is, %ooals Sint Augustinus %egt,

niets op tegen, dat 00k in letterlijken v>in

een^elfde tekst uit de Schriftuur ver-

schillende beteekenissenhebbe.— Sensus
metaphoricus, Overdrachtelijke zin.

Sensus moralis, Zedelijke zin. Secun-

dum ... quod ea quae in Christo sunt

facta, vel in his quae Christum signifi-

cant, sunt signa eorum quae nos agere

debemus, est sensus moralis, s. thomas,
sum. theol. 1, Q. 1, A. io, c, Wanneer
hetgeen aan Christus geschied is, of het-

geen Christus te kennen geeft, een teeken

is van wat wij moeten verrichten, dan
hebben we den ^edelijkeri ign. — Sen-
sus mysticus, Verborgcn zin. Sen-
sus obvius, Voor de hand liggende

zin. Sensus orthodoxus, Rechtzin-

nige beteekenis. Sensus parabolicus,
Parabolische zin. Sensus parabolicus

sub litterali continetur : nam per voces

significatur aliquid proprie et aliquid
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figurative, s. thomas, sum. theol.
1, q. 1, A. 10, ad 3, De parabolische

^in is vervat in den letterlijken. Door de

woorden immers wordt lets op eigene en

Jets op figuurlijke wij^e aangeduid. —
Sensus principalis, Hoofdzin. Sen-
sus propriissimus, Meest eigcnlijke

zin. Sensus proprius, Eigcnlijke zin,

JANSSENS, HET GODDELIJK MOEDER-
schap 28. Sensu propria, In eigen-

lijken %in, terburg 42. — Sensus
reduplicativus, Beklemtoonde zin.

Sensus simplex, Eenvoudige zin.

Sensus spiritualis, Geestelijke zin.

Ilia ... significatio qua res significatae per
voces, ilerum res alias significant, dicitur

sensus spiritualis; qui super litteralem

fundatur et eum supponit, s. thomas,
sum. theol. 1, q. 1, a. 10, c., De %in

waardoor de dingen die door de woorden

warden te kennen gegeven weer andere

dingen te kennen geven, beet geestelijke

%in; de^e nu berust op den letterlijken

%in dien hij onderstelt. — Nihil sub

spirituali sensu continetur fidei necessa-

rium, quod Scriptura per litteralem

sensum alicubi manifeste non tradat, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. I, A. IO,

Ad i , Niets wat voor het geloof onont-

beerlijk is schuilt in den geestelijken %in,

of het \al ergens in de Schriftuur door

den letterlijken \in duidelijk warden

geleerd. — Sensus strictus, Strikte

zin. In sensu stricto. In strikten ^in.— Sensus tropologicus, Zedelijke

zin. Sensus typicus, Typischc
zin (schriftuur).
SENTENTIA : 1. Meening. Sen-
tentia communior, Vrij algemcen
aangenomen meening. Sententia

communis, Gangbarc meening. —
2. Uitspraak. Sententia capitalis,

Terdoodvetoordeeling. Sententia
condemnatoria, Vonnis. Sententia
declaratoria, Verklarende uitspraak.
Sententia definitiva, Hoofduit-
spraak. Sententia excommunica-
tionis, Banvonnis. Sententia inter-

locutoria, Bijkomstige uitspraak,
terloopsche uitspraak. Sententia
iudicialis, Rechterlijke uitspraak.

Sententia iudicis, Rechterlijke uit-

spraak (recht).

SENTENTIALITER : Door een
rechterlijke uitspraak.

SENTIRE : 1. Zintuigelijk kennen,
ervaren, gewaarworden. Shut sen-

tire est quoddam cognoscere et sentimus
quandoque quidem in potentia quandoque
autem in actu, sic et intellegere cognoscere

quoddam est; et quandoque quidem in-

tellegimus in potentia et quandoque in

aCtU, S. THOMAS, COMM. IN III DE
anima lect. 7, Zooals ^intuigelijke

waarneming kennis is en we nu eens in

aanleg, dan weer metterdaad ^intuigelijk

waarnemen, %po 00k is verslaan kennis

en verstaan we nu eens in aanleg, dan

weer metterdaad. — 2. Meenen.
SEPARATIO : Scheiding. Separa-
tio a toro et mensa, Scheiding van
tafel en bed. Separatio bonorum,
Boedelscheiding, scheiding van goe-
deren, 't nieuw vtoordf.n-boek der
regten. Separatio coniungum,
Echtscheiding. Separatio corpo-
rum, Scheiding van tafel en bed,
scheiding van bijwoning, belle-
froid 279. Separatio debitorum,
Scheiding van schulden, bellefroid

279. Separatio habitationis,

Woonstscheiding, de smet 10. Se-

paratio iudicialis, Gerechtelijke

scheiding, bellefroid 279. Separa-
tio patrimoniorum, Afscheiding

der boedcls, bellefroid 279. Se-
paratio tori et mensae, Scheiding
van tafel en bed (huwelijk).

SEPULTURA : Begraving.
SEQUESTRARE : In bewaring
stellcn, nederlandsche juristen-

vkreeniging 103 (recht).
SEQTJESTRATIO : 1. Vrijheidsbe-

neming, bellefroid 280. Seque-
stratio arbitraria, Willekeurigc vrij-

heidsbeneming, bellefroid 280.

Sequestratio illcgalis, Onwcttige
vrijheidsbencming, bellefroid 280.— 2. Handstelling, ledeganck-de
mondt 28, inbewaringstelling, ne-

DERLANDSCHE JURISTEK-VEREENf-
ging 103. Sequestratio conventio-
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nalis, Overcenkomstelijke hand-

Stellillg, LEDEGANCK-DE HONDT 28,

inbewaringstelling bij overeen-
komst, bellefroid 280. Sequestra-

tio iudicialis, Gerechtelijke hand-
Stelling, LEDEGANCK-DE HONDT 28,

inbewaringstelling op rechterlijk be-

vel, BELLEFROID 280 (RECHT).

SEQUESTRUM : Beslagncming
(recht).
SERAPHICUS : Serafijnsch.

SERAPHIM : Serafijn (engelen-
LEEft).

SERVILIS : Slafelijk, slaafsch.

SERVILITAS : Slaafschheid, slafe-

lijkheid.

SERVITUS : i. Slavernij. — 2.

Dienstbaarheid, potters iv, 156
(recht). Servitus activa, Hecr-
schen.de erfdienstbaarheid belle-
froid 281. Servitus altius non
tollendi, Erfdienstbaarheid van ver-

bod orn hooger te bouwen, belle-

froid 281. Servitus apparens,
Zichtbarc erfdienstbaarheid, belle-

froid 281. Servitus continua,

Voortdurende erfdienstbaarheid,

bellefroid 281. Servitus legalis,

Wettelijke erfdienstbaarheid, bel-

lefroid 281. Servitus militaris,

Kri
j
gsd ien stbaarheid , bellefroid

281. Servitus negativa, Erfdienst-

baarheid om iets niet te doen,
bellefroid 281. Servitus non ae-

dificandi, Erfdienstbaarheid van
verbod om te bouwen, bellefroid
281. Servitus non apparens, On-
zichtbare erfdienstbaarheid, belle-
froid 281. Servitus passiva, Lij-

dende erfdienstbaarheid, bellefroid
281. Servitus personae, Persoon-

lijkc dienstbaarheid, nederland-
SCHE JURISTEN-VEREENIG1NG I03;

bellefroid 281. Servitus poenalis,

Vrijheidsstraf met opgelcgden ar-

beid. Servitus positiva, Erfdienst-

baarheid om icts te duldcn, belle-

froid 281. Servitus praedii, Erf-

dienstbaarheid, 't nieuw woorden-
boek der regten. Servitus realis,

Zaaklijke erfdienstbaarheid (recht).

SEVERITAS : Strengheid.

SEVERUS : Streng.

SIGILLUM : Zegel. Sigillum con-
fessionis, Biechtgeheim. Sigillum
sacramentale, Biechtgeheim.
SIGNATE : Beteekenderwijze.

SIGNATUS : Beteekend, dood-
KORTE, MAAT EN METEN IO.

SIGNIFICARE : Beteekenen, te

kennen geven. Ea ... quae naturaliter

significant, sunt eadem apud omnes, s.

THOMAS, COMM. IN I PF.RIHERMEN.

lect. 2, n° 8, Wal van nature iets te

kennen geeft, is Poor alien gelijk.

SIGNIFICATIO : 1. Beteekening.

Significatio absoluta, Volstrekte

beteekening. Significatio adiectiva,

Bijvoeglijke beteekening. Signifi-

catio affirmativa, Bevestigende be-

teekening. Significatio circuin-

scriptiva, Omschrijvcnde beteeke-

ning. Significatio definitiva, Bc-

palcnde beteekening. Significatio

determinata, Bepaalde beteekening.

Significatio formalis, Vormelijke
beteekening. Significatio indeter-

minata, Onbepaalde beteekening.

Significatio iudicii, Beteekening

van het vonnis, bellefroid 282.

Significatio materialis, Stoffelijke

beteekening. Significatio natura-

lis, Natuurlijke beteekening. Si-

gnificatio negativa, Ontkennende
beteekening. Significatio relativa,

Betrekkelijke beteekening. Signifi-

catio substantiva, Zelfstandige

beteekening. — 2. Beteekenis.

Significatio accomodatitia, Aange-

pastc beteekenis. Significatio aeti-

ologica, Oorzakelijke beteekenis.

Significatio allegorica, Zinnebecl-

digc beteekenis. Significatio anago-

gica, Voorbeduidende beteekenis.

Significatio analogica, Deelsge-

lijkende beteekenis. Significatio

exemplaris, Voorbeeldelijke betee-

kenis. Significatio figurativa, Zin-

nebeeldige beteekenis. Significatio

formalis, Vormelijke beteekenis.

Significatio historica, Historische

beteekenis. Significatio litteralis.
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Letterlijkc beteekenis. Significatio

materialis, Stoffelijke beteekenis.

Significatio metaphorica, Over-
drachtelijke beteekenis. Significatio

moralis, Zedelijke beteekenis. Si-

gnificatio mystica, Mystieke betee-

kenis, verborgen beteekenis. Signi-

ficatio parabolica, Parabolische be-

teekenis (sciiriftuur). Significatio

physica, Physischc beteekenis. Si-

gnificatio principalis, Hoofdbetee-

kenis. Significatio propria, Eigen

beteekenis. Significatio spiritualis,

Geestelijke beteekenis. Significatio

tropologica, Zedelijke beteekenis.

Significatio typica, Typische be-

teekenis (sciiriftuur).

SIGNUM : Teeken. Signum ... est,

per quod aliquis devenit in cognitionem

alterius, s. THOMAS, sum. theol. hi,

q. 60, a. 4, c, Teeken is dat waardoor

iemand tot kennis van iets cinders komt.

— Signum mensuratur a re significata

et dependet ab ipsa tanquam minusprin-

cipal a principaliore, Het teeken wordt

aan bet beteekende gemeten en hangt

er van af als het minder voorname van

het meer voorname. — Signum semper

est distinction a re significata, Het teeken

verschilt steeds van het beteekende. —
Signum accidentale, Gcvallijk tee-

ken. Signum arbkrarium, Wille-

keurig teeken, potters vi, 22; van
COPPF.is'OLLE, ALGEMEENE SAKRA-
menteni.eer 17. Signum certum,

Zekcr teeken. Signum comme-
morativum, Herinncringsteeken.

Signum commonens, Vermanend
teeken. Signum configurativum,

Gelijkmakend teeken (sakramen-
tenleer). Signum coniunetum,
Aansluitend teeken. Signum con-

sequens, Nakomend teeken, vol-

gend teeken. Signum corporale,

Lichamclijk tecken. Signum de-

monstrans, Betoogend teeken. Si-

gnum demonstrativum, Aanwij-
zend teeken, janssens, de h. eucha-
ristie 21. Signum distinctivum,

Onderschcidend teeken. Signum
distributivum, Indeelend teeken.

rangschikkend teeken. Signum
doctrinale, Lccrstellig teeken. Si-

gnum efficax, Doeltreflcnd teeken

(sakramentenleer). Signum ex
quo, Teeken waaruit (kennislf.f.r).

Signum cxprcssum, Uitdrukkelijk

teeken. Signum formale, Vorme-
lijk teeken (kennisleer). Signum
gratiae, Genadeteeken (sakramen-
tenleer). Signum in quo, Teeken
waarin (kennislf.er). Signum in-

dicativum, Aanwijzingsteeken. Si-

gnum infallibile veritatis, Onfeil-

baar zegelmerk der waarheid, pot-

ters 11, 164. Signum instrumen-
tale, Werktuigelijk teeken (kennis-

leer). Signum intellegibile, Ver-

standelijk teeken. Signum inter-

pretativum, Onuitgedrukt teeken,

als teeken verklaard. Signum logi-

cum, Redekundig teeken. Signum
naturale, NatuurLijk teeken, pot-

ters vi, 21. Signum necessarium,
Onontbeerlijk tecken. Signum no-
tificans, Bekendmakend teeken. Si-

gnum particulate, Bizonder teeken.

Signum posterius, Nakomend tee-

ken. Signum practicum,. Uitwer-

kend tecken. Signum praefigura-

tivum, Voorafbeeldend teeken. Si-

gnum praenuntiativum, Vooraf-

bcteekenend tecken. Signum prius,

Voorgaande teeken. Signum pro-

gnosticum, Voorboodschappcnd
teeken, janssens, de h. eucharis-

tie 2 1 . Signum protestativum, Be-

lijdenisteeken. Signum rationale,

Redelijk tecken. Signum reme-
morativum, Gedachtenisteeken,

JANSSENS, de H. EIICHARISTIE 2 1.

Signum repracsentans, Voorstel-

lcnd teeken. Signum sacramentale,

Sakramenteel teeken. Signum sen-

sibile, Zintuigclijk waarnecmbaar

tecken. Signum speculativum, Be-

spicgelend teeken, van coppenolle,
ALGEMEENE SAKRAMENTENLEER 17.

Signum spirituale, Geestclijk tee-

ken. Signum substantiale, Zelf-

standig teeken. Signum visibile,

Zichtbaar teeken.
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SIMILIS : Gclijk, gelijkend. Simile

est simile simili, Hetgelijke is gelijk aan

hep gelijke. — Simile producit sibi

simile, Het gelijke brengt het gelijke

voort. — Simile non agit in simile for-
maliter ut simile, Het gelijke werkt
niet als ^oodanig op het gelijke in.

SIMILITUDINARIE : Door ver-

gelijking, oneigenlijk.

SIMILITUDINARIUS : Gelijkaar-

dig, oneigenlijk.

SIMILITUDO : 1. Gelijkendheid,
gelijkenis. Similitudo formalis,
Vormelijke gelijkenis. Similitudo
imaginis, Beeklgclijkenis. Similitu-

do imperfecta, Onvolmaakte gelij-

kenis. Similitudo mutua, Onder-
linge gelijkenis. Similitudo per mo-
dum imaginis, Gelijkenis bij wijze
van beeld, ja.nssens, god als schep-
per 57. Similitudo per modum
vestigii, Gelijkenis bij wijze van
voetspoor, janssens,god als sciiep-

pek 57, voetspoorgelijkenis. Simi-
litudo perfecta, Volmaakte ge-
lijkenis. Similitudo proportio-
nalitatis, Evenredigheidsgelijkenis.

Similitudo proportionis, Ver-
houdingsgelijkheid. Similitudo re-

praesentativa, Voorstcllingsgelij-

kenis. Similitudo universalis,
Algemeene gelijkenis. Similitudo
vestigii, Voetspoorgelijkenis. —
2. Evenbeeld, gelijkenis, afbeelding.

Similitudo rei recepta in sensu reprae-

sentat rem, secundum quod est singularis,

recepta autem in intellectu repraesentat

rem secundum ralionem universalis na-

turae, S. THOMAS, COMM. IN II DE
anima lect. 12, Het evenbeeld van
lets dat in de %intuigen ontvangen wordt

stelt dit laatste naar %ijn verenkelden

aard voor; het evenbeeld integendeel van
lets dat in het verstand ontvangen wordt
stelt dit laatste naar ^ijn algemeenen

aard voor. — Cognitio ... omnis fit per
hoc, quod cognitum est aliquo niodo in

cognoscente, scilicet secundum similitu-

dinem, s. thomas, comm. in ii de
anima lect. 12, Kennis is er wan-
neer het gekende eenigs^ins, naar %ijn

gelijkenis namelijk, in den kennende
aanwe-^ig is. — Similitudo adquisi-
ta, Aangeworven beeld. Similitudo
creata, Geschapen beeld. Similitu-
dines divini esse, Afbeeldingen
van het goddelijk wezen. Simili-
tudo innata, Aangeboren beeld.

Similitudo intellegibilis, Verstan-
dclijk beeld. Similitudo naturalis,

Natuurlijk beeld. Similitudo pro-
pria, Eigen beeld. Similitudo sen-
sibilis, Zintuigclijk beeld. Simili-

tudo vicaria obiecti, Kenvoorwerp
vervangend beeld.

SIMONIA : Geestelijke woeker, si-

monie. Simonia improprie dicta,

Oneigenlijke geestelijke woeker. Si-

monia iuris ecclesiastici, Geeste-
lijke woeker in strijd met de kerke-
lijke wetgeving. Simonia iuris

naturalis et divini, Geestelijke woe-
ker in strijd met de natuurwet. Si-

monia proprie dicta, Eigenlijke

geestelijke woeker.
SIMONIACUS : Geestelijke woe-
keraar.

SIMPLEX : Enkelvoudig, cenvou-
dig, onvermengd. Onme simplex, esse

suum et id quod est, unum habef, s.

THOMAS, COMM. IN BOETHH DE
hebdomadibus cap. 2, Bij een enkel-

voudig we^en %ijn ^ijn en watheid een.— Prima simplicia definiri nonpossunt,
S. THOMAS, COMM. IN IX METAPHYS.
lect. 5, De eerste enkclvoudige dingen

kttnnen niet bepaald worden. — Sim-
plicius quo aliquid est, eo in pluribus

invenitur, Hoe enkelvoudiger lets is,

s(po vaker komt het voor. — Cognitio

simplhium praecedit cogniiionem com-

positorum, s. thomas, comm. in i

anal. post. lect. 2, N° 2, Kennis van

het enkelvoudige gaat kennis van het

samengestelde vooraf. — Quia cognitio

simplicium praecedit cognitionem com-
positorum, necesse est quod, antequam
habeatur cognitio conclusions, cognosca-

tur aliquo rnodo subiectum et passio,

S. THOMAS, COMM. IN I ANAL. POST.

lect. 2, N° 2, Daar de kennis van het

enkelvoudige de kennis van het samen-
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geslelde voorafgaat, -^oo kan het niet an-

ders of vooraleer een besluit te kennen

moet men eenigs^ins het subjekt en -%ijn

eigenschappen kennen.

SIMPLICITAS : i. Enkelvoudig-

heid, potters hi, 272. Simplicitas

Dei, Enkelvoudighcid Gods, pot-

ters 1, 105. Simplicitas logica, Re-

dekundige enkelvoudigheid. Sim-
plicitas metaphysica, Metaphysi-

sche enkelvoudigheid. Simplicitas

physica, Physische enkelvoudig-

heid. Simplicitas substantialis,

Zelfstandige enkelvoudigheid. —
2. Eenvoud.
SIMPLICITER : i. Enkclvoudiger-

wijze. — 2. Eenvoudigwcg en in

zuiveren zin, quaadvliet hi, 18,

zonder meer.

SIMULARE : Veinzen.

SIMULATIO : Veinzerij.

SIMULTANEITAS : Gelijktijdig-

hcid.

SIMULTANEUS : Gelijktijdig.

SIMULTAS : Samenvallendheid. Si-

multas consequentiae, Samenvol-

gendheid. Simultas dignitatis,E-

venwaardigheid. Simultas naturae,

Samenwordendheid. Simultas ne-

gativa, Ontkennende samenvallend-

heid. Simultas ordinis, Rangge-
lijkheid. Simultas positiva, Stellige

samenvallendheid. Simultas poten-

tiae, Aanlcgssamenvallcndheid. Si-

multas temporis, Gelijktijdigheid

(denkleer).
SINCERITAS : Oprechtheid.

SINCERUS : Oprecht.

SINGULARE : Enkelheid, afzon-

derlijk ding, vercnkeld ding, het

bizondere. Singularia sunt magis nota

quoad nos, universalia vero natura sive

simpliciter, s. thomas, comm. in i

physic, lect. i, N° 8, Het bizondere

is voor ons meer kenbaar, het algemeene

echter in natuurlijk en volstreki opvjcht.— Singulare non definitur, Het veren-

kelde kan niet bepaald warden. — Posito

cjuocumque singular!, ponitur universale,

Wanneer lets af%pnderli/ksgesteld wordt,

wordt 00k lets algemeens gesteld.

SINGULARIS :
Afzonderlijk, ver-

enkeld, veteenlingd.

SINGULARITAS : Enkelheid, de
GROOT, DENKERS OVER ZIEL EN
leven 126, afzonderlijkheid, ver-

enkeldheid.

SINGULARITER : Afzonderlijker-

wijze, verenkeldetwijze.

SITUALIS : De houding betreffend.

SITUS : Houding, platenburg,
wijsbegeerte 1, 40, ligging. Situs

non convenii nisi corpori, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 3, A. I, ARG. 4,

Aiken de lichamelijke dingen hebben

een houding, theol. sum. v. d. h.

THOMAS V. AQUINO I, 59.

SOBRIETAS : Nuchterheid, quaad-
vliet 11, 149; potters v, 129, sober-

heid, quaadvliet ii, 149.

SOBRIUS : Sober.

SOCIALIS : Maatschappelijk.

SOCIALISMUS : Socialismc. Socia-

lismus agrarius, Agrarisch socia-

lisme. Socialismus mitigatus, Gc-
matigd socialisme.

SOCIETAS : 1. Gemeenschap,
BEYSENS, ETHIEK I, 233, maat-

schappij, samenleving. Oportet quod

tanto sitperfectior multitudinis societas,

quanto magis per se stifficiens erit ad

necessaria vitae, s. thomas, I DE
regimine principum, c i, Een ge-

meenschap is volmaakter naar gelang %e

meer %elf in de behoeften van het leven

kan voorsrien. — Societas artificia-

lis, Kuntsmatige gemeenschap. So-

cietas civilis, Staatsgemeenschap,

van sante, gezag 42. Societas con-
iungalis, Echtelijke gemeenschap.
Societas domestica, Pluiselijke ge-

meenschap, van sante, gezag 42.

Societas herilis, Gemeenschap van
heer en dienaar. Societas humana,
Menschclijke samenleving. Societas

imperfecta, Onvolmaakte gemeen-
schap. Societas matrimonialis, Hu-
welijksgemeenschap. Societas na-

turalis, Natuurlijke gemeenschap.
Societas necessaria, Onontbeerlij-

ke gemeenschap. Societas oecono-
mica, Huiselijke gemeenschap. So-
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cietas parentalis, Oudergemeen-
schap. Societas perfccta, Volmaakte
gemeenschap. Societas perpetua,
Blijvende gemeenschap. Societas
politica, Staatsgemeenschap. Socie-
tas private, Bizondere gemeenschap.
Societas publica, Openbarc ge-
meenschap. Societas supernatura-
lis, Bovcnnatuurlijke gemeenschap.
Societas suprema, Opperste ge-
meenschap. Societas temporalis,
Tijdelijke gemeenschap. — 2. Vcn-
nootschap. Societas adquisitionis,
Vennootschap tot burgerlijkc aan-
werving. Societas anonyma, Naam-
looze vennootschap, bellefroid
283. Societas civilis, Burgerlijke
vennootschap, bellefroid 283. So-
cietas collectivo nomine, Vennoot-
schap onder gemeenschappelijken
naam. Societas commendatoria,
Stillc vennootschap bij wijze van en-
kcie geldvoorschieting, handelsver-
eeniging. Societas commendatoria
per actiones, Vennootschap bij

wijze van geldvoorschieting met
aandeclcn. Societas commercialis,
Handelsvennootschap, bellefroid
283. Societas cooperativa, Samen-
werkende vennootschap. Societas
particularis, Bizondere vennoot-
schap. Societas sub nomine socia-
li, Vennootschap onder firma. So-
cietas universalis, Algemccne ven-
nootschap (recht).

SOCIOLOGIA : Maatschappijleer,
sociologie.

Sociologisch.SOCIOLOGICUS
SODOMIA : Sodomietetij.

SOLLERS : Schrander, scherpzin-
nig.

SOLLERTER : Op schrandere wij-

ze, scherpzinnigerwijze.

SOLLERTIA : Schranderheid, van
HOONACKER 1 21 J POTTERS V, I20J
quaadvliet ir, 64, scheipzinnig-
heid.

SOLLICITANS : Aanzoeker.

SOLLICITARE : Aanzoeken.
SOLLICITATIO : Aanzoeking.

Sollicitatio ad turpia, Aanzoeking
tot oneerbare handelingen.
SOLLICITUDO : Bezorgdheid.
Sollicitudo excessiva, Valschc be-
kommcring, quaadvliet ii, 73 >

ovcrdrcven bezorgdheid.
SOLUTIO : 1, Betaling, uitbetaling.

Solutio debiti, Uitbetaling van een
schuld. — 2. Oplossing.
SOLVERE : t. Betalen, uitbetalen.— 2. Oplossen.
SOMNIUM : Droom. Somnium est

passio sensitivae (partis animae) in-

quanlum phantasmatis est, s. thomas,
COMM. IN DE SOMNIIS LECT. I, Ret
yintuigelijk deel der %jel is bet, in yoover

sgtlks op de verbeelding teruggaat, eigen

te droomen. — Somnium non fit omnino
sine intelleclu, s. thomas, comm. in
de somniis lect. i, Te droomen
geschiedt niet heclemaal ponder toedoen

van bet verstand (zielkunde).
SOMNUS : Slaap. Sommis et vigilia

omnibus parlibus animalium insunt

simul, s. thomas, comm. in de
SOMNO ET VIGILIA LECT. 3, Slapen
en waken doen ter^elfdertijd alle lede-

van een dier aan. — Contiugit

in somno ea, quae sola opi-

nione perdpi possunt, s. thomas, comm.
in de somniis lect. i, Het gebeurt

dat we gedwende den slaap inqjen mat
alleen gissenderwij-^e kan gekend warden.

—Somnus artificialis, Kunstmatige
slaap. Somnus naturalis, Natuur-
lijkc slaap (zielkunde).
SOPHISMA : Bedrieglijke sluitrede,

drogrede.
SOPHISTA : Drogredcneerder.

SOPHISTICATE : Bedrieglijke

redencering, drogredeneering.

SOPHISTICUS :' Drogredelijk.

SORITES : Sluitrede met verschil-

lende middentermen. Sorites Aris-

totelicus, Aristotelischc sluitrede

met verschillende middentermen.
Sorites Goclenius, Goclenische
sluitrede met verschillende midden-
termen (denkleer).
SORS : 1. Lot, loterij. — 2. Beschik-

king, toeval, noodlot. — 3. Kapi-

sortilegium — 299 — species

taal. Periculum sortis, Gevaar voor
het kapitaal.

SORTILEGIUM : Tooverij.

SORTITIO : Uitloting.

SOTERIOLOGIA : Hcilsleer.

SPATIUM : Ruimte. Spatium ima-

ginarium, Ingebeelde ruimtc. Spa-

tium infinitum, Oneindige ruimte.

Spatium plenum, Bczette ruimte.

Spatium realc, Werkelijke ruimte.

Spatium separatum, Afzonderlijke

ruimte. Spatium vacuum, Ledige

ruimte.

SPATULOMANTIA : Ribbenwi-

chclarij.

SPECIALIS : Bizondcr.

SPECIES : 1. Soort, wezenssoort,

potters i, 239. Specie, Naar de soort,

janssens, df, heerlijkheden van
het goddelijk moederschap 3.

—
In specie, In bet bi^onder. — Species

quaelibet generis perfections nobilior est

quavis specie generis imperfections,

Elke soort uit een volmaakter geslacht

is voortreffelijker dan welke soort 00k

uit een minder volmaakt geslacht. —
Species sunt sicut numeri, De soorten

•^ijn %ooals de getallen. — Species

naturalis, Natuurlijke soort. Spe-

cies systematica, Kunstmatige

soort. Species vivens, Lcvende

soort. — 2. Soortelijke aard. Species

non potest intellegi sine accidentibus,

quae consequuntur principium speciei,

S. THOMAS, QU. DISP. DE AN'IMA A. 12,

ad 7, De soortelijke aard is niet denk-

baar ponder de bijkomstigheden die op

het soortelijk beginsel volgen. - - Sine

separabilibus (accidentibus) ... esse po-

test non solum species sed et individuum,

S. THOMAS, QU. DISP. DF. ANIMA A. 12,

ad 7, De soortelijke aard, %oowel als het

eenlingelijke, kan ponder afscheidbare

bijkomstigheden blijven. — Species

complete, Volledige soortelijke

aard. Species incomplete, Onvol-
ledige soortelijke aard. Species pro-

pria, Eigen soortelijke aard. — 3.

Soortbegrip. Ratio speciei accidit na-

turae humanae secundum Mud esse quod

babel in intellectu, s. thomas, de ente

et essentia c. 4, Het soortelijkheids-

begrip komt, naar het aan^ijn dat de-?e

in' het versiand heeft, de menscbelijke

natuur toe. — Species atoma, On-
deelbaar soortbegrip, laatste soort-

begrip. Species communis, Ge-
meenschappelijk soortbegrip. Spe-
cies contraria, Tegenovergesteld
soortbegrip. Species individua,
Verenkelde soort, fraenkel 75,

verenkeld soortbegrip. Species in-

ferior, Laagste soort. Species inn-

ma, Naast bepaald soortbegrip.

Species media, Tusschensoort.

Species praedicabilis de multis,

Van verschillende wezens zegbaar

soortbegrip. Species prima, Eerste

soortbegrip. Species propria, Eigen

soortbegrip. Species proxima, Aan-
grenzend soortbegrip. Species spe-

eialissima, Naast bepaald soortbe-

grip. Species subalterna, Onder-
geschikt soortbegrip. Species su-

bicibilis tantum, Louter onderge-

schikt soortbegrip. Species supe-

rior, Hooger soortbegrip. Species

suprema, Opperste soortbegrip.

Species ultima, Laatste soortbe-

grip.— 4. Kenbeeld, potters i, 270,

denkvorm, DE valk, s. thomas"
vroegste kenleer 48. Species ad-

quisita, Aangeworven kenbeeld.

Species cognoscitiva, Kenbeeld.

Species connaturalis, Aangeboren
kenbeeld. Species expressa, Uit-

gedrukt kenbeeld. Species impres-

sa, Ingedrukt kenbeeld, onuitge-

drukt kenbeeld. Species indite, In-

gestort kenbeeld. Species innate,

Aangeboren kenbeeld. Species in-

tellegibilis, Begripsbeeld, de valk,

s. thomas' vroegste kenleer 387.

denkbeeld, verstandelijk kenbeeld,

SASSF.N, WAARHEID EN ZF.KF.RHEID

22. Species intentionalis, Kenbeeld,

BEYSEKS, ALGF.MEENE ZIELKUNDE I,

37. Species phantastica, Verbcel-

dingskenbeeld. Species prius co-

gnita, Eerst gekend kenbeeld. Spe-

cies propria, Eigen denkvorm,

Species sensibilis, Zinneiijke ken-
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VOrm, VAN HOOGSTRATEN II, 105,
zintuigelijk fcenbeeld. — 5. Op-
zicht. Sub specie actemitatis, In eemvig-
heidsop-^icht. — 6. Gedaantc. Species
consecratac, Geconsacreerde hos-
tics. Species Eucharisticae, Ge-
daantcn van brood en wijn. Species
sacramentales, Gcdaanten van
brood en wijn. — 7. Schoonheid.
SPECIFICABILIS : Soortelijk be-
paalbaar.

SPECIFICANS : Soortschikkend,
soortbepalend, vcrsoortelijkcnd.
SPECIFICARE : Soortschikken,
JANSSENS, GOD ALS SCHEPPER 41,
soortbepalen, versoortclijken.

SPECIFICATIO
: Soortbepaling,

VAN COPPENOLLE, ALGEMEENE SA-
KRAMENTENLEER 1 8 1, SOOrtSChik-
king, vcrsooitelijking.

SPECIFICATIVE : Soortschikken-
derwijze, soortbepalenderwijze,
soortelijkerwijze.

SPECIFICATIVUM : Soortschik-
kend bestanddcel, soortbepalend be-
standdeel. Speciricativum extrin-
secum, Uiterlijk soortbepalend be-
standdcel. Speciricativum imme-
diatum, Onmiddellijk soortbepa-
lend^ bestanddeel, Speciricativum
intrinsecum, Innerlijk soortschik-
kend_ bestanddeel. Speciricativum
mcdiatum, Middellijk soortbepa-
lend bestanddeel.
SPECIFICATIVUS : Soortschik-
kend, soortbepalend, versoortelij-
kend.

SPECIFICE : Soortelijk, potters ii,

94-

SPECIFICUS : Soortelijk.

SPECULABILIS : Bespiegelbaar,
beschouwbaar.
SPECULARE : i. Bespiegelen, be-
schouwen. — 2. Aan beursspekula-
tie docn.

SPECULATIO : i. Bespiegeling, be-
schouwing. Optima ... operatio inter

operationes humatias est speculatio veri-

tatis, S. THOMAS, COMM. IN X ETHIC.
NIC0M. lect. 10, De voortreffelijkste

under alk menscbelijke bandelingen is

de beschomving van de waarheid. — 2.

Beursspekulatie.

SPECULATIVE : Bespiegelender-
wijze.

SPECULATIVUS • Bespiegelcnd,
beschouvvend.
SPERMA : Zaad.
SPES : Hoop, potters v, 79. Spes
formata, Bevonndc hoop. Spes
informis, Niet bevormde hoop.
SPIRARE : Uitademcn.
SPIRATIO : Uitadcming. Spiratio
activa, Bedrijvende uitadcming.
Spiratio communis, Gezamenlijke
uitademing. Spiratio passiva, On-
dergane uitademing, uitgeademd-
heid. Spiratio Spiritus Sancti, Uit-
ademing van den H. Geest, potters
11, 292.

SPIRITISMUS : Spiritisme.

SPIRITUALIS : Geestelijk.

SPIRITUALISMUS : Spiritualisme.
Spiritualismus Aristotelico-scho-
lasticus, Aristoteliaansch-scholas-

tisch spiritualisme. Spiritualismus
exageratus, Overdrcven spiritua-

lisme.

SPIRITUALITAS
: Geestelijldieid,

potters i, 103.

SPIRITUALITER : Geestelijker-
wijze.

SPIRITUALIZARE : Vergcestelij-

ken.

SPIRITUS : Geest. Spiritus bonus,
Goede geest. Spiritus caelestis,
Hemelsche geest. Spiritus Domini,
Geest des Heeren. Spiritus inferior,

Lagcre geest. Spiritus malignus,
Booze geest. Spiritus malus, Booze
geest. Spiritus Sanctus, Heilige

Geest. Spiritus superior, Hoogere
geest. Spiritus terrenis, Aardsche
geest.

SPLENDOR : Schitiering, luister.

Splendor formae, Schittering van
den vorm, terburg 37. Splendor
veri, Schittering van begrijpelijk-

heid, terburg 36.

SPONDERE : Toezeggen, beloven.
SPONSA : Bruid.
SPONSALIA ; Trouwbeloften,
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QUAADVLIET III, 1 36; POTTERS VII,

134, verloving, de smet 40.

SPONSIO : 1. Belofte, toezegging.

— 2. Weddenschap (recht).

SPONSOR : 1. Belover, toezegger.

— 2. Doopborg, POTTERS vi, 86.

SPONSUM : 1. Belofte, toezegging.

— 2. Weddenschap.
SPONSUS : Bruidegom.
SPONTANEE : Spontanerwijze.

SPONTANEITAS : Spontaanhcid.

SPONTANEUS : Van zelf ont-

staande, spontaan.

SPURIUS : Onccht.

STABILITAS : Blijvendheid, stand-

vastigheid, bestendigheid.

STATUS : 1. Toestand, staat. Status

beatitudinis, Staat van gelukzalig-

heid. Status communis, Gewone
toestand. Status corruptionis, Staat

van ontbinding. Status creationis,

Staat van geschapenheid. Status

culpae, Schuldtoestand. Status

damnationis, Staat van verdocmd-

heid. Status eminens, Hooger toe-

stand. Status finalis, Eindtoestand.

Status futurus, Toekomstige toe-

stand. Status generationis, Wor-
dingstocstand. Status gloriae, Staat

van hecrlijkheid. Status gratiae,

Staat van genade. Status imperfec-

tus, Onvolmaaktc staat. Status in-

nocentiae, Staat van onschuld.

Status integritatis naturae, Staat

van natuurgaafheid, staatvan natuur-
volkomenheid. Status iustitiae,

Staat van rechtvaardigheid. Status

iustitiae originalis, Staat van oor-

spronkelijke rechtvaardigheid, de
groot, levenswijding 37. Status

iustitiae simpliciter supernatura-

lis, Staat van onvoorwaardelijk

bovennatuurlijkc rechtvaardigheid.

Status lapsus, Toestand van geval-

lenheid. Status malitiae, Staat van
zonde. Status merendi, Verdicnen-
de staat. Status naturae, Natuur-
staat. Status naturae corruptae,

Staat van verdorvenheid. Status
naturae integrae, Staac van natuur-

gaafheid, staat van natuurvolko-

menheid. Status naturae lapsae,

Staat van gevallenheid. Status na-

turae purae, Staat van loutere na-

tuurlijkhcid. Status naturae re-

demptae, Staat van vrijgekochtheid.

Status naturae reparatae, Staat van
hersteldheid. Status naturae sim-

pliciter elevatae, Staat van loutere

verhevenheid. Status naturalis, Na-
tuurlijke staat. Status patriae, He-
melsche staat. Status peccati, Staat

van zonde. Status perfectionis,

Staat van volmaaktheid. Status

quaestionis, Stand van hct vraag-

stuk, vraagstelling, potters i, 256.

Status termini, Eindstaat. Status

viae, Het op weg zijn.— 2. Levens-

staat. Status clericalis, Geestelijke

staat. Status coniungalis, Echte-

lijke staat. Status cpiscopalis,_Bis-

schoppelijke staat. Status liber,

Staat van ongehuwd leek. Status

matrimonii, Echtelijke staat. Sta-

tus monasticus, Monniksstaat. Sta-

tus religiosus, Kloosterstaat. Sta-

tus viduitatis, Weduwstaat. Status

virginitatis, Staat van maagdelijk-

heid. — 3. Staat, gemeenebest.

STERILIS : Onvruchtbaar (biolo-

gie).

STERILITAS : Onvruchtbaarheid

(btologie).

STERILIZATIO : Onvrachtbaar-

making, potters vi, 189 (biologie).

STIPENDIUM : 1. Belasting. —
2. Toelage, vergoeding.

STIPES : Stam, stamhoofd (huwe-

lijk).

STIPULARE : Bedingen, bepalen,

bellefroid 287.

STIPULATIO : Beding, bepaling,

bellefroid 287. Stipulatio expres-

sa, Uitdrukkelijk beding,_ belle-

froid 287. Stipulatio tacita, On-
uitgcdrukt beding.

STIPULATOR : Bedinger.

STOICISMUS : Stoicisme.

STUDIOSITAS : Weetgierigheid,

potters v, 130.

STUDIOSUS : Weetgierig.
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STULTILOQUIUM : Gcile praat,
liederlijke praat.

STULTITIA : Gekheid, dwaasheid.
STULTUS : Dwaas, gek.
STUPOR

: Stompzinnigheid.
STUPRARE : Schoffeeren, ver-
krachten.

STUPRATOR : Schoffeerder, ver-
krachter.

STUPRUM : Schofteering, ver-
krachting, maagdenschennis, vrou-
wenschennis.
SUBALTERNANS : Bcurtschik-
kcnd.

SUBALTERNARE : Beurtschik-
ken.

SUBALTERNATIM : Beurtclings.
SUBALTERNATIO : Onderbeurt-
schikking, kok, instttutio logica
420; meyer 482, beurtschikking.
Subalternatio impropria, Oneigen-
lijke beurtschikking. Subalternatio
propria, Eigcnlijke beurtschikking.
Subalternatio ratione finis, Beurt-
schikking op grand van het eind-
doel. Subalternatio ratione prin-
cipiorum, Beurtschikking op grond
van dc beginseien. Subalternatio
ratione subiecti, Beurtschikking op
grond van het subjckt. Subalterna-
tio secundum quid, Beperkte
beurtschikking. Subalternatio sim-
pliciter, Onvoorwaardelijke beurt-
schikking.

SUBALTERNATUS : Gcbeurt-
schikt, naar beurt gcrangschikt.
SUBALTERNUS : Ondcrbeurtig,
RUYGH-BEWERP VAN DE REDEN RAVE-
LING 80; KORT BEGRIP DES REDEN-
KAVELINGS 13; MEYER 482.
SUBCONSCIENS : Ondcrbewust.
SUBCONSCIENTIA : Onderbe-
wustzijn, potters r, 105, kelder-
bcwustzijn, drcmpelbewustziin.
SUBCONTRARIETAS : Schijnte-
genstrijdigheid.

SUBCONTRARIUS : Schijnbaar
teiienstrijdig.

SUBDIACONATUS : Subdiako-
naat.

SUBDIACONUS : Subdiaken.

SUBDISTINGUERE
: Andcrmaal

onderscheidcn.

SUBDITUS : Onderdaan, onder-
hoorige.

SUBHASTARE : Veilen, onder den
hamer brengen.
SUBHASTATIO : Veiling, open-
bare verkoop.
SUBICIBILIS : Onderbrengbaar.
SUBICIBILITAS

: Onderbrengbaar-
heid.

SUBIECTIO : Onderwerping. Sub-
icctio externa, Uiterlijke onder-
werping. Subiectio filialis, Kinder-
Hjke onderu'etping. Subiectio im-
perfecta, Onvolmaakte onderwer-
ping. Subiectio interna, Innerlijke
onderwerping. Subiectio involun-
taria, Onwillijke onderwerping.
Subiectio mercenaria, Huutiingen-
onderwerping. Subiectio perfecta,
Volmaakte onderwerping.Subiectio
plena, Onbeperkte onderwerping.
Subiectio religiosa, Kloosterlijke
onderwerping. Subiectio servilis,

Slafelijke onderwerping. Subiectio
voluntaria, Willijkc onderwerping.
SUBJECTIVE : Op subjekticve wij-
ze.

SUBIECTIVISMUS : Subjektivis-
me.
SUBffiCTIVUS : Subjcktief.

SUBIECTUM : i. Onderwerp, sub-
jckt, dragcr, beysens, natuurphi-
LOSOPHIE 183; TERBURG 91. Sub-
iectuni in quod agilm, ordinem babet

et ad agens quod reducit ipsum de po-
tentia in actum et ad actum in quern re-

ducitur, s. thomas, sum. c. gent, hi,

102, Met subjekt ivaarop wordl inge-

werkt staat in verhouding en tot den

worker die bet van aanleg tot daad
brengt en tot de daad waartoe het ge-
bracbl wordt. — Subiectum acci-
dcntium, Drager dcr bijkomstighe-
dcn. Subiectum activum, Bedrij-
vend subjekt. Subiectum adhae-
sionis, Aanklevingssubjekt. Sub-
iectum attributionis, Toeken-
ningssubjekt. Subiectum cogitans,
Denkend subjekt. Subiectum de
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quo, Subjekt waarvan. Subiectum
denominationis, Benamingssub-
jekt. Subiectum enuntiationis, On-
derwerp der zegging. Subiectum
formatum, Bevormd subjekt. Sub-
iectum genericum, Gcslachtssub-

jekt. Subiectum habitus, Drager

der hebbelijkheid. Subiectum in

quo, Subjekt waarin. Subiectum
infimum, Laagste subjekt. Subiec-

tum infinitum, Oneindig subjekt.

Subiectum informationis, Vorm-
ontvangend subjekt, bevormings-

subjekt. Subiectum informe, Vor-

meloos subjekt. Subiectum inhae-

sionis, Aanklevingssubjekt. Sub-
iectum intellegens, Inziendc sub-

jekt. Subiectum iurium, Dragcr
van rechten, bellefroid 290. Sub-
iectum logicum, Redekundig sub-

jekt. Subiectum materiale, Stoffe-

lijk subjekt. Subiectum metaphy-
sicum, Metaphysisch subjekt. Sub-
iectum minus principale, Minder
voornaam subjekt, Subiectum pas-

sivum, Lijdend subjekt. Subiectum
physicum, Physisch subjekt. Sub-

iectum praedicationis, Onder-
werp der zegging. Subiectum pri-

mum, Eerste subjekt. Subiectum
principale, Voornaamste subjekt.

Subiectum proprium, Eigen sub-

jekt. Subiectum proximum, Naaste

subjekt. Subiectum quo, Subjekt

door welks tocdoen. Subiectum
• quo actuale, Vorm door welks toe-

doen. Subiectum quo partiale, Ge-
decltelijk subjekt door welks toe-

doen. Subiectum quo potentiale,

Stof door welkcr toedoen. Subiec-

tum quo totale, Volledig subjekt

door welks toedoen. Subiectum
quod, Subjekt dat. Subiectum reci-

piens, Ontvangend subjekt. Sub-
iectum remotum, Verwijderd sub-

jekt. Subiectum specificum, Soor-

telijk subjekt. Subiectum spiritua-

le, GeesteUjk subjekt. Subiectum
substans, Ondetsteunend subjekt.

Subiectum ultimatum, Laatste

subjekt. — 2. Zetel. Subiectum

moralitatis, Zetel der zcdelijkheid,

VAN BENTHEM, GOED EN KWAAD I,

z6.

SUBORDINARE : Onderschikken.
SUBORDINATIO : 1. Onderschik-
king. — 2. Ondergeschiktheid, on-
derhoorigheid.

SUBREPTIO : Verzwijging.

SUBROGARE : In de plaats stellen,

in de plaats treden, nederlandschf.
JURISTEN-VEREENIGING 107.

SUBROGATIO : Indeplaatsstelling,

indcplaatstreding, bellefroid 297.

Subrogatio conventionalis, Inde-

plaatsstelling bij overeenkomst,

bellefroid 287. Subrogatio de
iure, Indeplaatsstelling van rcchts-

wege, bellefroid 287. Subrogatio

legalis, Indeplaatsstelling uit kracht

van de wet, bellefroid 287.

SUBSANNARE : Bespotten, be-

schimpen.
SUBSANNATIO : Bespotting, be-

schimping.
SUBSISTENS : Zelfbestaand, pot-

ters 1, 147, op-zich-staande, quaad-
vliet in, 10, zelfstandig staande.

Subsistens imperfecte, Onvolko-
men zelfbestaand. Subsistens per

se, Op zich zelf staande. Subsistens

perfecte, Volkomen zelfbestaand.

SUBSISTENTIA : Zelfbestaand-

heid, potters ir, 62, zelfbestandheid,

potters 1, 148, zelfstandig staan.

Secundum ... quod {substantia) per se

exsistit, et non in alio, vacatur subsisten-

tia, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 29,

A. 2, c, In ypover een ^elfstandigbeid

door agfih %elf is en niet in iets anders,

in ^oover is er zelfbestaandheid. —
Subsistentia absoluta, Volstrekte

zelfbestaandheid. Subsistentia

completa, Volkomen zelfbestaand-

heid. Subsistentia creata, Gescha-

pen zelfbestaandheid. Subsistentia

distincta, Afzonderlijke zelfbe-

staandheid. Subsistentia increata,

Ongeschapen zelfbestaandheid. Sub-
sistentia naturalis, Natuurlijke

zelfbestaandheid. Subsistentia par-

tialis, Gedeeltelijke zelfbestaand-
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heid. Subsistentia propria, Eigen
zelfbestaandheid. Subsistentia re-
lativa, Bctrekkelijke zelfbestaand-
heid. Subsistentia totalis, Geheel-
lijke zelfbestaandheid.

SUBSISTERE : Op zich zelf staan,
zelfstandig staan.

SUBSTANS : Dragend, ondersteu-
ncnd, schragend, stuttend.

SUBSTANTIA : Zelfstandighcid,
DE GROOT, DENKERS OVER ZIEL EN
leven 256; POTTERS I, 132. Per
modum substantias, Zelfstandigerwi/'ze.— Substantia est res, cuius naturae

debetur non esse in alio; accidens vera

est res, cuius naturae debetur esse in

alio, S. THOMAS, IX QUEST. QUODLIB.
a. 5, ad 2, Zelfstandigheid is een ding

waaraan bet van naluur toekomt niet

in een ander te %ijn; bijkomsligheid

integendeel is een ding waaraan bet wel
van natuur toekomt in een ander te %ijn.— Substantia (est) primum entium, s.

THOMAS, COMM. IN VII META PHYSIC.
lect. i, De zelfstandigheid is het eerste

onder de wezens. — Ilia quae significant

substantia??! dicunt quid est aliquid abso-
lute, S. THOMAS, COMM. IN VII META-
phys. lect. i, Wat de zelfstandigheid

te hennen geeft verwoordt wat lets, vol-

strekl beschouwd, is. — Ad substan-
tia??! pertinet quidquid est essentiale

rei, s. Thomas, sum. theol. i, q. 77,
A. i, ad 5, Tot de zelfstandigheid be-
hoort alles wat er in lets we%enlijks is.— Substantia est ens sitnpliciter ei per
seipsam, s. Thomas, comm. in vii

METAPHYS. lect. i, De zelfstandig-

heid is ponder meer en door z/lf
wezen. — Id quod est in praedicamento
substantiae est in suo esse subsistens et

oportet quod esse suum sit aliud quant

tpSUm, S. THOMAS, QU. DISP. DE
VERITATE Q. 27, A. 1, AD 8, Wat btj

het hoofdbegrip « zelfstandigheid » hoort

is op zjcb %etf staande en is van zljn
%ijn onderscheiden. — Onme quod est

in genere substantiae est compositum
reali composilione, s. Thomas, qu.
DISP. DE VERITATE Q. 27, A. I, AD 8,

Alles wat tot het geslacht « zelfstan-

digheid y> beboort is werkelijk samen-
gesteld. — Inter omnia entia primum
est quod quid est, idest ens quod signi-

ficat substantiam, s. thomas, comm.
in vii metaphys. lect. i, Onder
alle ive^ens is wat iets is, dit is het
wezen dat de zelfstandigheid te kennen
geeft, het eerste. — In definiiione sub-
stantiae non est ens per se, s. thomas
sum. c. gent. 1, 25, Wezen door zjch
Zflf hoort niet in de bepaling van de
Zelfstandigheid thuis. — Substantia
rei (est) una et ens per seipsam et non
per aliquid additum, s. thomas, comm.
in iv metaphys. lect. 2, De zelf-
standigheid van iets is een en wezen door

Zjch z^lf niet dank zjj iets toegevoegds.— Impossibile est ... aliquam substan-
tia/?! esse ex pluribus substantiis, quae
sunt in ea actu, s. thomas, comm. in
vii metaphys. lect. 13, Het gaat
niet aan dat een zelfstandigheid uit ver-

schillende ze!fstandigheden die metter-

daad Z'Jn> Kou beslaan. — Definitio

substantiae dividitur in multa, quae
sunt de genere substantiae, S. thomas,
COMM. IN I PHYSIC. LECT. 7, N° 6,
De bepaling van de zelfstandigheid wordt
in allerhande wezens ingedeeld, die tot

het geslacht « zelfstandigheid » behooren.— Substantia quae est genus, non est

ipsum esse, s. thomas, sum. c gent.
1, 25, De zelfstandigheid die een geslacht

uitmaakt is niet bet zi/n Zelf-
~ ^u^~

stantia est prima inter omnia entia, s.

THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
lect. i, Zelfstandigheid is het eerste

onder alle wezens. •— Substantia tri-

pliciter dic(i)tur quaedam enim est

forma, quaedam materies, quaedam idquod
ex utrisque componitur, aristoteles,

II DE ANIMA C. 2; 414, A, 15 16,

Zelfstandigheid wordt op drie manieren

bedoeld, vooreerst van den vorm, verder

van de stof en eindelijk van wat uit

beide bestaat. — Quod mi est accidens,

alteri non est substantia, Wat in een

wezen bijkomstigheid is, kan niet in een

ander wezen de •zelfstandigheid Z'jn.
—

Nulla substantia caret accidente, Gem
enkele zelfstandigheid blijfl zonder bij-

subsiantia — 3°5 — substantia

komstigbeden. — Substantiae univoce

praedicantur de inferioribus, Zelfstan-

digheid wordt op einzinnige wiJze van

at het onderboorige gezegd.— Substantia

.non est in subiecto, De zelfstandigheid

hoort niet in een subjekt thuis. — Sub-

stantia non suscipit magis vel minus,

Zelfstandigheid is niet voor meer en

minder vatbaar. — Substantia non

habet contrarium, Zelfstandigheid kent

geen tegendeel.— Substantia animata,
Levende zelfstandigheid. Substan-
tia cognoscitiva, Kenncnde zelf-

standigheid. Substantia completa,
Volledige zelfstandigheid. Substan-
tia composita, Samengestelde zelf-

standigheid. Substantia coniuncta,
Met het lichaam vcrbonden zelf-

standigheid. Substantia corporea,
Lichamelijke zelfstandigheid. Sub-
stantia corruptibilis, Vergankclijke

zelfstandigheid. Substantia creata,

Geschapen zelfstandigheid. Sub-
stantia distincta, Afzonderlijke

zelfstandigheid. Substantia divina,

Goddclijke zelfstandigheid. Sub-
stantia extensa, Uitgebreide zelf-

standigheid. Substantia figurata,

Met gcstalte omkleede zelfstandig-

heid. Substantia finita, Eindige
zelfstandigheid. Substantia imma-
terialis, Onstoffelijke zelfstandig-

heid. Substantia incommunicabi-
lis, Onmededeelbare zelfstandig-

heid. Substantia incompleta, On-
volledige zelfstandighcid. Substan-
tia incompleta in ratione speciei

et substantialitatis, In soortelijk en
zelfstandigheidsopzicht onvolledige
zelfstandigheid. Substantia incom-
pleta in ratione speciei tantum,
Soortelijk onvolledige zelfstandig-

heid. Substantia incorporea, Onli-
chamelijke zelfstandigheid. Substan-
tia incorruptibilis, Onverganke-
lijke zelfstandigheid. Substantia in-

creata, Ongeschapen zelfstandig-

heid. Substantia individua, Veren-
kelde zelfstandigheid, vereenlingde
zelfstandighcid. Substantia inex-
tensa, Zelfstandigheid zonder uit-

gestrektheid. Substantia infinita,

Oneindige zelfstandigheid. Sub-
stantia intellectiva, Verstandelijke

zelfstandigheid. Substantia intel-

lectualis. Verstandelijke zelfstan-

digheid. RJdiculum est dicere aliquam

intellectualem substantiam vel per divi-

sionem corporis dividi, vel etiam ab
aliqua virtute corporea produci, s. tho-
mas, sum. c. gent. 11, 86, Het is

ongerijmd te ze&&en dat een verstandelijke

Zelfstandigheid door verdeeling van het

lichaam verdeeld wordt of ook dat ze

door een lichamelijke kracht wordt voort-

gebracht. — Substantia intellegens,

Verstandelijke zelfstandigheid. Sub-
stantia materialis, Stoffelijke zelf-

standigheid. Substantiae materiales

non sunt intellegibiles actu, sedpotentia,

S. THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.
lect. 8, Stoffelijke zelfstandigheden

Zjn niet metterdaad, maat in aanleg

verstandelijk kenbaar. — Substantiae

materiales ... fiunt ... intellegibiles actu

per hoc quod mediantibus virtutibus sen-

sitivis earum sitnililudines immateriales

redduntur per intellectum agenlem, s.

THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.
lect. 8, Stoffelijke zelfstandigheden
worden metterdaad voor bet verstand

kenbaar, wanneer door toedoen van de

Zinluigelijke vermogens haar evenbeeld

door bet inwerkend verstand onstoffelijk

gemaakt wordt. — Substantia natu-

ralis, Natuurlijkc zelfstandighcid.

Substantia particulars, Afzonder-
lijke zelfstandigheid. Substantia
perfecta, Volrnaakte zelfstandig-

hcid. Substantia praedicamentalis,
Hoofdbegtippelijke zelfstandigheid.

Substantia prima, Eerste zelfstan-

dighcid, eersterangszelfstandighcid.

Cum dividitur substantia in primam et

secundam, non est divisio generis in

species, cum nihil contineatur sub secun-

da substantia, quod non sit in prima;
sed est divisio generis secundum diversos

modos essendi, s. thomas, Qu. disp.

de potentia q. 9, A. 2, ad 6, Wan-
neer de zelfstandigheid in eerste en tweede

Zelfstandigheid ingedeeld wordt, dan
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hebben we geen indeeling van een geslacbt

in soorten; niets immers hoort onder de

tweede \elfstandigbeid dat niet bij de

eerste voorkomt; integendeel is tfttlks

een indeeling van het geslacbt naar %ijn

verschillende ^jnswij^en. — Substan-
tia quanta, Uitgebreide zelfstandig-

heid, [ANSSENS, DE H. EUCHARISTIE
220. Substantia rationalis, Rede-
lijke zelfstandigheid. Substantia
secunda, Tweede zelfstandigheid,

tweederangszelfsta ndigheid. Secunda

substantia significat naturam generis

secundum se absolutam; prima vero sub-

stantia significat earn ut individualiter

subsistentem, s. thomas. qu. disp. de
potentia Q. 9, A. 2, ad 6, De tweede

zelfstandigheid geeft den aard van het

geslacbt in %i.ch %e!fbescbouwd te kennen

;

de eerste zelfstandigheid echter geeft den

aard van het geslacbt te kennen in ^oover

hij verenkeld op %icb s>elf bestaat. —
Substantia sempiterna, Blijvende

zelfstandigheid .Necesseestessealiquam

substantia/// sempiternam, immobilem,

S. THOMAS, COMM. IN XII METAPHYS.
lect. 5, Het kan niet anders of daar

moet eSn blijvende en onbeweeglijke

Zelfstandigheid zjjn - — Substantia

scnsibilis, Zintuigclijke zelfstan-

dighcid. Substantia separata, Van
het lichaam gescheiden zelfstandig-

heid. Substantia simplex, Enkel-

voudige zelfstandigheid. Substan-

tia singularis, Afzondcrlijke zelf-

standigheid. Substantia spiritualis,

Geestelijke zelfstandigheid. Substan-

tiae spirituales mensurantur aevo non

solum quantum ad earum substantia^/,

sed etiam quantum ad earum propriam

operationem, s. thomas, v qu. quod-
lib. A. 7, C, Geestelijke ^elfstandig-

beden warden niet alleen ivat haar %elf

/naar 00k wat haar eigen handelingen be-

treft door onvolmaakte eeuwigheid ge-

meten.— Substantia superior, Hoo-
ger zelfstandigheid. Substantia uni-

versalis, Algemeene zelfstandigheid.

SUBSTANTIALIS : Zelfstandig.

SUBSTANTIALITAS : Zeifstan-

delijkheid.

SUBSTANTIALITER : Zclfstan-

delijkerwijzc.

SUBSTANTIFICARE : Verzelf-

standigen, verzelfstandelijken.

SUBSTANTIVUM : Zelfstandig

naamwoord.
SUBSTANTIVUS : Naamwoorde-
lijk.

SUBSTARE : Ondersteunen,dragen,

schragcn, stutten.

SUBSTITUERE : In de plaats stel-

len, BELLEFROID 288.

SUBSTITUTIO : Onderschuiving,

ondcrstelling. Substitutio directa,

Rechtstreeksche onderschuiving,

rcchtstreeksche ondererfstelling.

Substitutio fideicommissaria, Erf-

stelling over de hand, bellefroid

288. Substitutio improprie dicta,

Oneigenlijke onderschuiving, onei-

genlijke ondererfstelling. Substitu-

tio indirecta, Onrechtstrccksche

onderschuiving, onrechtstrecksche

ondererfstelling. Substitutio pro-

prie dicta, Eigenlijke onderschui-

ving, eigenlijke ondererfstelling

(recht). Substitutio vicaria, Plaats-

vervanging, janssens, het myste-

RIE DER VERLOSSING 3 7 (SOTERIOLO-

gie). Substitutio vulgaris, Gewone
onderschuiving, gewone ondererf-

stelling (recht).

SUBSTRATUM : Ondergrond.
Substratum phaenomenorum,
Ondergrond der verschijnselen.

SUBTILIS : i. Fijn, licht. — 2.

Scherp, doordringend. — 3. Scherp-

zinnig, spitsvondig.

SUBTILITAS : 1. Fijnheid, potters

in, 314. — 2. Schetpheid, doordrin-

gendheid. — 3. Schcrpzinnighcid,

spitsvondigheid.

SUCCEDERE : 1. Opyolgen.

2. Erven. Succedere in capita,

Hoofdsgewijze erven. Succedere in

lineas, Stamsgewijze erven. Succe-

dere in stirpes, Staaksgewijze erven

(recht).

SUCCESSIBILIS : Erfelijk, belle-

FROID 289.
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SUCCESSIBILITAS : Recht tot

Opvolging, BELLEFROID 289.
SUCCESSIO : i. Opeenvolging. —
2. Erving, erfopvolging. Successio
ab intestato, Erving bij verstcrf.

Successio aperta, Opengevallen
erfenis, bellefroid 289. Successio
beneficiaria, Nalatenschap onder
voorrecht van boedclbeschrijving

aanvaard, bellefroid 289. Succes-
sio collateralis, Erfopvolging in de
zijlijn, bellefroid 289. Successio
hereditaria, Erving. Successio in
linea directa, Erfopvolging in de
rechte lijn, bellefroid 289. Suc-
cessio indivisa, Onverdeelde na-
latenschap, BELLEFROID 289. SuCCGS-
sio irregularis, Ongeregelde erving.

Successio testamentaria, Erfop-
volging bij testament, bellefroid
289. Successio vacans, Opcnstaan-
de nalatenschap, bellefroid 289
(recht).
SUCCESSIVE : Met opeenvolging,
geleidelijk.

SUCCESSIVUM : Vloeiend wezen.
SUCCESSIVUS : Opeenvolgend.
SUCCESSOR : Opvolger, rechtsop-
volger, rechtverkrijgend, nfder-
landsche juristen-vereeniging
108. Successor singularis, Opvol-
ger onder bizondercn titel, ibidem
108. Successor universalis, Opvol-
ger onder algemecnen titel, rechts-

opvolger onder algemeenen titel,

ibidem 108.

SUFFICIENTS : Toereikendheid.
Sufficientia per se, Zuinigheid.

SUFFRAGIUM : 1. Stem, stem-
recht. — 2. Smeekingen, potters
hi, 221, smeekgebeden.
SUICIDIUM : Zelfmoord.
SUMMUS : Opperst, hoogsf. Aesti-
mative summus, Hoogstschattend.
Appretiative summus, Hoogst-
schattend. Intensive summus, Feist,

hevigst. Obiective summus, Voor-
werpelijk hoogst (traktaat van de
liefde).
SUMPTUOSITAS : Kwistighcid.
SUMPTUOSUS i Kwistig.

SUPERBE : Hoogrrioedigerwijze.
SUPERBIA : Hoovaardij, hoovaar-
digheid, quaadvliet n, 160, hoog-
moed. Superbia vitae, Iloograoed
des levens.

SUPERBUS : Hoogmoedig, hoo-
vaardig.

SUPEREMINENTIA : Overuit-
nemendheid, craeynest 281.
SUPERFICIES : 1. Oppcrvlakte. —
2. Opstal, bellefroid 290. Ius
superficiei, Recht van opstal, sals-
mans, recht. plicht. 145; belle-
froid 290 (recht).

SUPERIOR : Overste, overheid.
SUPERNATURALIS : Bovenna-
tuurlijk. Supernaturalis quoad mo-
dum, Bovennatuurlijk wat de wijze
betreft. Supernaturalis quoad sub-
stantiam, Bovennatuurlijk wat de
zelfstandigheid betreft.

SUPERNATURALITAS : Bovcn-
natuurlijkheid.

SUPERNATURALITER : Boven-
natuurlijkerwijze.

SUPERSENSIBILIS : Bovenzintui-
gelijk.

SUPERSTITIO : Bijgeloof, pot-
ters iv, 30, bijgeloovigheid. Su-
perstitio divinativa, Bijgeloof door
waarzeggerij.

SUPPLETIO : Aanvulling.

SUPPONERE : 1. Onderstellen. —
2. De plaats bekleeden van (denk-
leer).

SUPPOSITALIS : Dragend.
SUPPOSITALITAS : Dragendheid.
SUPPOSITARE : Dragen.
SUPPOSITIO : 1. Onde'rstelling. —
2. Plaatsbekleeding. Suppositio
accidentalis, Bijkomstige plaatsbe-

kleeding. Suppositio collectiva,

Verzamelplaatsbekleeding, grocps-
plaatsbekleeding. Suppositio con-
fusa, Onbepaalde plaatsbekleeding.

Suppositio determinata, Bepaalde
plaatsbekleeding. Suppositio dis-

iuncta, Afzonderlijk niet bepaalde
plaatsbekleeding. Suppositio dis-

iunctiva, Afzonderlijk bepaalde
plaatsbekleeding. Suppositio di-
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stributiva, Eenlingswijze toepassc-

lijfcc plaatsbckleeding. Suppositio
distributiva absoluta, Volstrekte
ecnlingswijze toepassclijke plaats-

bekleeding. Suppositio distributi-

va compieta, Volkomcn eenlings-

wijze toepasselijke plaatsbckleeding.

Suppositio distributiva excepti-
va, Uitzonderende eenlingswijze

toepasselijke plaatsbckleeding. Sup-
positio distributiva incompleta,
Onvolkomene eenlingswijze toe-

passelijke plaatsbekleeding. Suppo-
sitio essentialis, Wezcnlijke plaats-

bekleeding. Suppositio formalis,
Vormelijke plaatsbekleeding. Sup-
positio impropria, Oneigenlijke

plaatsbekleeding. Suppositio logi-

ca, Redekundige plaatsbekleeding.

Suppositio materialis, Stoffelijke

plaatsbekleeding. Suppositio natu-
ralis, Natuurlijke plaatsbekleeding.

Suppositio particularis, Bizondere
plaatsbekleeding. Suppositio par-
ticularis confusa, Onbepaalde bi-

zondere plaatsbekleeding. Suppo-
sitio particularis disiuncta, Onbe-
paalde bizondere plaatsbekleeding.

Suppositio particularis disiuncti-
va, Bepaalde bizondere plaatsbe-

kleeding. Suppositio personalis,

Persoonlijke plaatsbekleeding. Sup-
positio propria, Eigcnlijke plaats-

bekleeding. Suppositio realis,

Zaaklijke plaatsbekleeding. Suppo-
sitio simplex, Enkelvoudige plaats-

bekleeding. Suppositio singulatis,

Afzonderlij ke plaatsbekleeding.

Suppositio universalis, Algcmec-
ne plaatsbekleeding (denkleer).
SUPPOSITUM : Drager, potters i,

240, bestaanhebber, do dkorte,
OORZAAK EN VEROOR2AAKT I, 54.

Suppositum ... est singulars in ge,nere

substantias, quod dicitur hypostasis vel

substantia prima, s. thomas, II QU.
QUODlib. A. 4, c, De drager is de

verenkelde yelfstandigheid, welke we
^elfstaanschap of eerste ^elfstandigheid

noemen. — Suppositum ... non solum

habet haec quae ad rationem speciei per-

tinent, sed etiam alia quae ei accidunt,

S. THOMAS, II QU. QUODLIB. A. 4, C,
De drager heeft niet alleen wat het soor-

telijke in hem uitmaakt, maar ook wat
daar verder nog bijkoml. — Supposi-
tum completum, Volkomcn dra-

ger. Suppositum creatum, Gescha-
pen drager. Suppositum determi-
natum, Bepaald drager. Supposi-
tum increatum, Ongeschapen dra-

ger. Suppositum proprium, Eigen-
lijk drager. Suppositum singulare,

Afzonderlijk drager. Suppositum
subsistens, Op zich zelf staand

drager.

SUPPUTATIO : Berekening. Sup-
putatio temporis, Tijdrekening.

SUPRASENSIBILIS : Bovenzintui-
gelijk, DE GROOT, DENKERS VAN
ONZEN Tijd 105, bovenzinnelijk,

POTTERS I, 21.

SUPRASENSIBILITAS : Boven-
zintuigelijkheid.

SUPRASENSIBILITER : Boven-
zintuigelij kerwi jze.

SUSCIPERE : Aannemen, aanvaar-

den. Suscipere magis et minus,
Meer of minder toelaten, doodkor-
TE, MAAT EN METEN 9.

SUSPENDERE : Schorsen, op-
schorten, bellefroid 292 (recht).

SUSPENSIO : Schorsing, opschor-
ting, bellefroid 292. Suspensio
a divinis, Verbod het priesterlijk

ambt waar te nemen. Suspensio
generalis, Algemeene schorsing.

Suspensio particularis, Gedeelte-

lijke schorsing. Suspensio poenae,
Opschorting der straf, bellefroid

292. Suspensio praescriptionis,

Schorsing der verjaring, bellefroid

292. Suspensio specialis, Bizon-
dere schorsing. Suspensio totalis,

Volkomen schorsing (recht).
SUSPENSIVUS : Opschortend, ne-
derlandsche juristen-vereeni-
ging 109, schorsend, bellefroid
292.

SUSPENSUS : Geschorst, potters
vii, 36. Suspensus a beneficiis,

Geldelijk geschorst. Suspensus ab

suspirio — 3°9 — syllogismus

officio, Ambtelijk geschorst. Sus-
pensus mere toleratus, Louter ge-
duld geschorste (kerkelijk recht).
SUSPICIO : 1. Vermoeden, potters
iv, 269. Suspicio temeraria, Ver-
metel vermoeden.— 2. Vcrdenking,
bellefroid 293.
SUSTENTATIO : Steunverleening.
SUSURRATIO : Oorblazerij, pot-

ters iv, 265; V, 32.

SYLLOGISMUS : Sluitrede, gezel-
le 157. Syllogismus ... est oratio, in

qua quibusdam positis aliud quiddam
diversum ab his, quae posita sunt, neces-

sario accidet eo quod haec sunt, aristo-
TELES, I ANAL. PRIOR. C. I ; 24, B,

18, Sluitrede is de rede waar, %oodra

pen paar gegevens gesteld werden, iets

anders nood^akelijk uit bewuste stelling

polgt. •— Syllogismus absolutus,
Volstrekte sluitrede. Syllogismus
affirmativus, Bcvestigende sluit-

rede. Syllogismus apodicticus, Af-
doende sluitrede. Syllogismus ap-
parens, Schijnsluitrede. Syllogis-
mus bonus, Deugdelijke sluitrede.

Syllogismus categoricus, Stellige

sluitrede. Syllogismus circularis,

Kringsluitrede. Syllogismus com-
pletus, Volledige sluitrede. Syllo-
gismus compositus, Samengestel-
dc sluitrede. Syllogismus condi-
cionalis, Voorwaardelijke sluitrede.

Syllogismus coniunctivus, Ver-
.eenigende sluitrede. Syllogismus
contentiosus, Twistsluitrede. Syl-
logismus contingens, lets wisscl-

valligs te kennen gevende sluitrede.

Syllogismus deductivus, Aflei-

dendc sluitrede. Syllogismus de-
monstrativus, Betoogende sluit-

rede. Syllogismus dialecticus,
Waarschijnlijke sluitrede. Syllogis-
mus directus, Rechtstrceksche
sluitrede. Syllogismus disciplina-
ris, Beleerende sluitrede. Syllogis-
mus disiunctivus, Bepaalde sluit-

rede. Syllogismus divisivus, In-
deelende sluitrede. Syllogismus
erroneus, Falende sluitrede. Syllo-
gismus expositorius, Verklarende

sluitrede. Syllogismus fallax, Be-
dricglijke sluitrede. Syllogismus
falsus, Onwaarheid behelzende
sluitrede. Syllogismus hypothe-
ticus, Onderstellcnde sluitrede,

voorwaardelijke sluitrede. Syllo-
gismus illativus, Gcvolgtrekkende
sluitrede. Syllogismus "imperfec-
tus, Onvolmaakte sluitrede. Syllo-
gismus incompletus, Onvolledige
sluitrede. Syllogismus indirectus,
Onrechtstreeksche sluitrede. Syllo-
gismus inquisitorius, Vorschende
sluitrede. Syllogismus litigiosus,

Twistsluitrede. Syllogismus malus,
Manke sluitrede, wansluitrcde. Syl-
logismus mixtus, Gemengde sluit-

rede. Syllogismus modalis, Wijze
te kennen gevende sluitrede. Syllo-
gismus necessarius, lets noodza-
kelijks te kennen gevende sluitrede.

Syllogismus negativus, Ontken-
nende sluitrede. SyUogismus obli-
quus, Zijdelingschc sluitrede. Syl-
logismus operativus, Sluitrede

op dadengebied. Syllogismus
ostensivus, Aantoonende sluitrede.

Syllogismus particularis, Bizon-
dere sluitrede. Syllogismus per-
fectus, Volmaakte sluitrede. Syllo-
gismus privativus, Ontkcnnende
sluitrede. Syllogismus probabilis,
Waarschijnlijke sluitrede. Syllogis-
mus probativus, Afdoende sluit-

rede. Syllogismus rectus, Rechtc
sluitrede. Syllogismus rhetoricus,
Welsprekendheidssluitrede. Syllo-
gismus scientialis, Beleerende
sluitrede. Scientialis syllogismus dici-

tur, secundum quern scimus, inquantum
ipsum habennts, ne forte aliquis syllo-

gismum scientialem intellegeret, quo
aliqua scientia uteretur, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 4,
n° 9, Beleerende sluitrede heet die sluit-

rede door welker toedoen wij, in ^oover

we haar maakten, iets weten; laat dus
niemand denken dat de beleerende sluit-

rede degene is die bij wetenschappen
wordt aangewend. — Syllogismus
simplex, Enkelvoudige sluitrede.
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Syllogismus sophisticus, Bedrieg-

lijke sluitrede. Syllogismus uni-

versalis, Algemcenc sluitrede. Syl-

logismus verus. Ware sluitrede.

SYLLOGISTICE : Redeneerender-
wijzc, sluitredelijkerwijzc.

SYLLOGISTICUS : Sluitrcdelijk.

SYLLOGIZARE : Redenecren.
SYMBOLICE : Zinnebeeldigerwijze.

SYMBOLICUS : Zinnebeeldig.

SYMBOLUM ! r. Zinnebeeld. —
2. Bclijdenis. Symbolum apostoli-

cum, Apostolische gcloofsbelijde-

nis, potters t, 96. Symbolum
Athanasii, Geloofsbelijdenis van
den H. Athanasius. Symbolum
Constantinopolitanum, Geloofs-
belijdenis van Constantinopel. Sym-
bolum Nicaenum, Geloofsbelijde-

nis van Nicea.

SYNALLAGMATICE : Wederkee-
rigerwijze.

SYNALLAGMATICUS : Weder-
keerig, bellefroid 293.

SYNCATEGOREMA : Medebe-
teekenende term.

SYNCATEGOREMATICE : Me-
debeteekenenderwijze.

SYNCATEGOREMATICUS : Me-
debcteekenend.
SYNCRETISMUS : Syncretisme.

SYNDERESIS : Bevattelijkheid dcr
zedelijke grondregels.

SYNDICATUS : Syndikaat.

SYNESIS : Inzicht, potters v, 120,

gezond oordecl, van hoonacker
121.

SYNODUS : Kerkvergadering, sy-

node. Synodus nationalis, Natio-

nale kerkvergadering. Synodus oe-

cumenica, Algemeene kerkverga-

dering.

SYNONYMUS: Gelijkbeteekenend,
zinverwant.

SYNTERESIS : Bevattelijkheid der
zedelijke grondregels.

SYNTHESIS : Synthese, samen-
vatting.

SYNTHETICUS : Synthetisch,

samenvattend.

SYSTEMA : Stelsel. Systema ner-

veum, Zenuwstclsel.

SYSTEMATICE : Stelselmatiger-

wijze.

SYSTEMATICUS 1 StelscJmatig,

TACTUS : 1. Aanraking. Tactus
corporalis, Lichamelijke aanraking.

Tactus impudicus, Oneerbare aan-

raking. Tactus physicus, Physi-

schc aanraking. Tactus quantita-

tis, Hocgrootheidsaanraking. Tac-
tus spiritualis, Geestelijke aanra-

king. Tactus virtutis, Krachtinwer-
king, invloedsinwerking. — 2.

Tastzin, tastgevoel. Tactus non unus

(est) sensus, sed plures, aristoteles,
II DE ANIMA C. Ii; 422, B, 1 7,

Tastzin is niet e'en, maar mcerdere t(in-

tuigen. — Oportet ... omne quod setttitur

secundum tactum, esse vet conveniens,

et sic est delectabik, vel nocivum et sic

est dolorosum, s. thomas, comm. in ii

DE ANIMA lect. 5, Alles wat met
behulp van den tastzin waargenomen

wordt is ofwel passend, en dan brengt

het genoegen, ofwel schadelijk en dan

doet het pijn. — Stent vegelativumpotest

separari a tactu et ab omni sensu, sic

tactus potest separari ab aliis sensibusy

S. THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. 3, Zooals het plantaardige van

den tastzin en van alle sjntuigen kan
afgeyonderd worden, %oo ook kan de

tastzin van alle andere ^intuigen warden

afge^pnderd.

TALIO : Wedcrvergclding, belle-
froid 293, vergelding.

TALIS : Zoodanig, dusdanig. Propter

quod ... unumquodque tale, et Mud
magis, S. THOMAS, COMM. IN XII ME-
taphys. lect. 8, Dat waarom al het

andere %oo of ims is, is %idks veel meer.— Ottod non est de, se tale, debet fieri
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tale per aliud, Wat niet uil ^ich s>elf

dusdanig is, kan het alleen worden dank
%ij iets anders.

TALITAS : Dusdanigheid, zooda-
nigheid.

TANGERE : Aanraken, betastcn.

TANGIBILIS : Betastbaar. In tm-
gibili quod est obieclum tactus, sunt

mnltae contrarielates, scilicet calidum et

frigidum, humidum et siccum, durum

et molle et quaedam alia huiusmodi, ut

grave et leve, et acutum et hebes et simi-

lia; ergo tactus non est unus sensus, sed

plures, s. THOMAS, comm. in 11 de
anima lect. 22, Bij het tastbare, bij

het voorwerp van den tastzin dus,

komen allertei tegenstellingen voor, ^poals

heet en koud, vochtig en droog, hard en

5(acht, en andere meer %ooals ^ivaar en

licht, scherp en stomp en %oo meer;

%oo maakt de tastzin dus niet e'en, maar
verschillende ^intuigen tiit.

TAUTOLOGIA : Begripsherhaling.

TAUTOLOGICE : Herhalender-
wijze.

TAUTOLOGICUS : Begripherha-
lend.

TAXA : Belasting.

TELEOLOGIA : Doelkennis.
TELEOLOGICUS : Doelkundig.
TELEPATHIA : Waarneming op
afstand.

TEMERARIUS : Vermetel, roeke-

loos, stoutmoedig.
TEMERITAS : Vermetelheid, roe-

keloosheid, stoutmoedighcid.
TEMPERANTIA : Matigheid, pot-

ters v, 116, gematigdhcid. Est ...

temperantia circa delectaliones tactus,

s. thomas, sum. theol. n-n, q. 143,
C, Matigheid is het om de genoegens van

den tastzin te doen. — Pertinet ... ad
lemperantiam moderare delectationes tac-

tus, quas difficillimum est moderari, s.

THOMAS, SUM. THEOL. II-II, Q. 143,
C, De matigheid komt het toe het genot

van den tastzin dat ^eer moeilijk is om
leiden, te leiden. — Temperantia ad-
quisita, Aangeworven matigheid.
Temperantia infusa, Ingestorte
matigheid.

TEMPERATUS : Gematigd, matig.

TEMPORALIS : Tijdelijk.

TEMPORALITER : Tijdelijker-

wijze.

TEMPUS : Tijd. Tempns ... (est)

mensura motus et quietis, s. thomas,
comm. IN IV PHYSIC, lect. 20, N° 10,

De tijd is de maatstaf van beweging en

rust. — (Tempns) ... nihil aliud est

quam numerus motus secundum prius

etposterius, s. thomas, sum. theol. i,

Q. 10, A. 1, C, Tijd is niets anders dan
het getal van de beweging, berekend vol-

gens eerder en later. — Ipsa ... totali-

tas temporis accipitur per ordinationem

animae numerantis prius et posterius

in motu, s. thomas, comm. in rv

physic, lect. 23, n° 5, De geheel-

heid van den tijd gaat lerug op een

schikking van de %iel die in de beweging

eerder en later onderscheidt. — Illud

quod est de tempore quasi materiale,

fundatur in motu, scilicet prius et poste-

rius; quod outem est formale, comple-

tur in operalione animae numerantis, s.

THOMAS, COMM. IN I SENTENT. DIST.

19, q. 2, a. i, sol., Wat voor den tijd

als het stojfelijke uilmaakt berust op

de beweging, eerder en later namelijk',

wat echter het vormelijke uilmaakt

wordt door het natellen van de %iel

voltrokken. — Si ... nihil mensuratur

tempore nisi secundum quod movetur

et quiescit, sequitur quod quaecumque

non moventur neque quiescunt, ut sub-

stantiae separatae, non sunt in tempore,

S. THOMAS, COMM. IN IV PHYSIC.

lect. 20, n° 10, Indien iets alleen door

den tijd gemeten wordt in %oover het

beweegt en rust, dan volgt dat alles

wat beweegt noch rust, -\oo bij voorbeeld

de afgescheiden ^elfsiandigheden, niet in

den tijd thuishoort. — Hoc est esse

in tempore : mensurari a tempore, s.

THOMAS, COMM. IN IV PHYSIC. LECT.

20, n° 11, In den tijd thuis te hooren

komt hierop neer, door den tijd gemeten
te worden. — Inter duo nunc est tempus
medium, s. thomas, comm. in vi

physic, lect. I, n° 5, Tusschen twee

oogetiblikken in ligt de tusschentijd. —
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Tempus angelicum, Engelentijd.

Tempus continuum, Doorloopen-
de tijd. Tempus determinatum,
Bepaalde tijd. Tempus discretum,
Deelbare tijd. Tempus cxtrinse- \

cum, Uiteriijkc tijd. Tempus fini-

tum, Beperkte tijd. Tempus futu-
rum, Toekomstigc tijd. Tempus
imaginarium, Ingebeelde tijd.

Tempus infinitum, Onbeperkte
tijd. Tempus interius, Innerlijke

tijd. Tempus praesens, Tegen-
woordige tijd. Tempus praeteri-

tum, Verleden tijd. Tempus pri-

marium, Regelende tijd. Tempus
reale, Werkelijke tijd. Tempus
secundarium, Geregelde tijd. Tem-
pus ultimum, Laatste tijd. Tem-
pus ut duratio, Duut. Tempus ut
mensura, Tijd als maatstaf.

TENACITAS : Vasthoudendheid.
I

TENAX : Vasthoudend.
TENTARE : Verzoeken, aanzoe- .

ken, bekoren.
TENTATIO : Verzoeking, aanzoe-
king, bekofing. Tentatio carnalis,

Vleeschelijke verzoeking. Tentatio
Dei, Beproeving Gods. Tentatio
Dei formalis, Uitdrukkelijke be-
proeving Gods. Tentatio Dei in-

j

terpretativa, Onuitgedrukte beproe-
ving Gods. Tentatio Dei materia-
lis, Onbewuste beproeving Gods.
Tentatio Dei minus stricta, Onei-
genlijke beproeving Gods. Tenta-
tio Dei stricte dicta, Eigenlijke

beproeving Gods. Tentatio diabo-
lica, Verzoeking door den duivel.

Tentatio exterior, Uiterlijke ver-

zoeking. Tentatio interior, Inner-
lijke verzoeking.

TEPIDITAS : Lauwheid.
TEPIDUS : Lauw.
TERMINARE • Begrenzen, beein- 1

digen, voleinden.

TERMINATIO : Begrenzing, be-

eindiging, voieinding.

TERMINATIVE : Uiteindelijk.

TERMINUS : 1. Eindpunt. Ter-
minus a quo, Eindpunt waarvan-
daan, vertrekpunt, uitgangspunt.

Terminus ad quem, Eindpunt
waarheen. Terminus motus, Eind-
punt der beweging. Terminus mu-
tationis, Eindpunt der verandering.

Terminus qui, Eindpunt dat be-

feikt wordt. Terminus quo, Eind-
punt waardoor iets bereikt wordt.
Terminus rationis, Begripseind-

punt. Terminus relationis, Eind-
punt eener verhouding, uiterste

ecner verhouding. Terminus se-

cundum esscntiam rei, Uiterste

wezensgrens. Terminus secundum
quantitatem, Uiterste hoegroot-
heidsgrens. — 2. Einddoel. Termi-
nus extremus, Uiterste einddoel.

Terminus proximus, Naaste eind-

doel. Terminus remotus, Verwij-
derd einddoel. — 3. Begrip. Ter-
minus convertibilis, Ruilbaar be-
grip. Terminus maior, Mecrder
begrip, meerderterm. Terminus
medius, Middenterm, fraenkel
5 2, vergclijkingsterm, beysens, lo-

gica 126, middenbegrip. Terminus
minor, Mindertcrm, minderbegrip.
Terminus syllogisticus, Term der

sluitrede. — 4. Term, naam, be-

woording. Terminus absolutus,
Volstrekte term. Terminus ab-
stractus, Afgetrokken term. Ter-
minus aequivocus, Dubbelzinnige
term, meerzinnige term, veelzinnige

term, wisselzinnige term, wissel-

duidige term. Terminus aequivo-
cus a casu, Onvoorwaardelijk dub-
belzinnige term. Terminus aequi-
vocus a consilio, In een bepaald

opzicht dubbelzinnige term. Ter-
minus aequivocus secundum
quid, In een bepaald opzicht dub-
belzinnige term. Terminus aequi-

vocus simpliciter, Onvoorwaarde-
lijk dubbelzinnige term. Terminus
analogus, Deelsgelijkende term.

Terminus analogus analogia pro-
portionalitatis propriae, Naar ei-

genlijke evenredigheidsdeelsgelijk-

heid deelsgelijkende term. Termi-
nus analogus secundum analo-
giam extrinsecam, Naar uiterlijke
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deelsgelijkheid deelsgelijkende term.

Terminus analogus secundum
analogiam intrinsecam, Naarinner-
lijke deelsgelijkheid deelsgelijkende

term. Terminus appellans, Toe-
voegende naam. Terminus appel-

j

latus, Toegevoegde naam. Termi-
nus categorematicus, Zclfstandig

beteekenende term. Terminus col-

lectivus, Verzamelterm. Terminus
communis, Gemcenschappelijke

term. Terminus complexus, Sa-

mengestelde term. Terminus con-
cretus, Concrete term. Terminus
connotativus, Mcebeteekenende
term. Terminus discretivus, Af-
zonderende term. Terminus divi-

sivus, Dcelende term. Terminus
enunciativus, Uitdrukkingsterm.

Terminus essentialis, Wezenlijke
j

term. Termini impertinentes, Niet

verwante termcn. Terminus infini-

tus, Oneindige term. Terminus
mixtus, Gemengde term. Termi-
nus personalis, Persoonlijke term.

Termini pertinentes, Verwante
termen. Terminus positivus, Stel-

lige term. Terminus praedicamen-
talis, Iloofdbegrippelijke term.

Terminus primae intentionis,

Term van de eerste beschouwing.
Terminus proprius, Geijktc term,

eigen term. Terminus secundae
intentionis, Term van de tweede
beschouwing. Terminus signifi-

|

cativus entis rationis, Een gedach-
teding te kennen gevende term.

Terminus significativus entis rea-

lis, Een werkelijk ding te kennen
gevende term. Terminus simplex,
Enkclvoudige term. Terminus sin-

gularis, Bizondere term. Terminus
substantialis, Zelfstandige term.

Terminus syncategorematicus,
Meebeteekenende term. Terminus
transcendentalis, Transccndenteele

term. Terminus universalis, Alge-
meene term. Terminus univocus, \

Eenzinnige term. — 5. Termijn,
tijdsbepaling. Terminus conven-
tionalis, Overeengekomen termijn,

bellefroid 295. Terminus incer-

tus, Gnzekere tijdsbepaling, belle-

froid 295. Terminus iudicialis,

Rechterlijke termijn. Terminus le-

galis, Wcttelijke termijn. Terminus
resolutorius, Ontbindcndc tijdsbe-

paling, bellefroid 295 (recht).

TERRA : Aarde.
TERRESTRIS : Aardsch.
TESTAMENTUM : i. Testament,
uiterste wil. Testamcntum authen-
ticum, Echt testament. Testamen-
tum coniunctivum, Gemeenschap-
pelijk testament. Testamcntum in

forma extraordinaria, Testament
in buitengewonen vorm. Testa-
mentum in forma ordinaria, Tes-

tament in gewonen vorm. Testa-

mentum informe, Testament zon-

der wettelijken vorm, testament

zonder rechtsvorm. Testamentum
mutuum, Wederkeerig testament,

bellefroid 296. Testamentum
mysticum, Geheim testament, be-

sloten testament, verzegeld testa-

ment. Testamentum olographi-
cum, Eigenhandig testament. Tes-
tamentum publicum, Plechtig tes-

tament. Testamentum secretum,

Geheim testament, verzegeld testa-

ment, bcsloten testament. Testa-

mentum sollemne, Plechtig testa-

ment (recht). — 2. Verbond.
Testamentum novum, Nieuw ver-

bond. Testamentum vetus, Oud
verbond (schriftuur).
TESTARI : i. Getuigen, getuigenis

afleggen. — 2. Zijn uitersten wil

bcpalen, bij uitersten wil toekennen

(recht).
TESTATOR : Erflater, bellefroid

296.
TESTIMONIUM : Getuigenis.

Testimonium conscientiae, Ge-
tuigenis van het geweten. Testimo-
nium falsum, Valsche getuigenis.

TESTIS : Getuige.

THEANDRICUS : Godmensche-
lijk, potters n, 61; luyckx 1, 79.

THEISMUS : Theismc.
THEISTA : Theist.
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THEODICEA : Natuurlijke gods-
leer.

THEOLOGIA : Godgeleerdheid.
Theologia ascetica, Ascetische
godgeleerdheid. Theologia casuis-

tica, Casuistiek. Theologia dog-
matica, Leerstellige godgeleerd-
heid. Theologia fundamentalis,
Inleidcnde godgeleerdheid. Theo-
logia moralis, Zedekundige god-
geleerdheid. Theologia mystica,

Mystieke godgeleerdheid. Theolo-
gia naturalis, Natuurlijke godge-
leerdheid. Theologia pastoralis,

Theologie voor zieleleiders. Theo-
logia positiva, Stellige godgeleerd-

heid. Theologia practica, Prakti-

schc godgeleerdheid. Theologia
sacramentalis, Sakramentenleer.

Theologia scholastica, Scholastie-

ke godgeleerdheid. Theologia spe-

culativa, Bespiegelende godgeleerd-

heid. Theologia supernaturalis,

Bovennatuurlijke godgeleerdheid.

THEOLOGICUS : Theologisch,

godgeleerd.

THEOLOGUS : Godgeleerde.

THEOREMA : Lecrstelling, leer-

stuk.

THEORIA : Leerstelling, leerstuk.

THEOSEBIA : Godsdienstigheid.

THEOTOKOS : Moeder Gods,
POTTERS II, 92.

THESIS : Stelling.

THOMISMUS : Thomisme.
THRONUS : Troon (engelenleer).
TIMIDITAS : Vreesachtigheid.

TIMOR : Vrees. Timor filialis,

Kinderlijke vrees, quaadvliet ii,

30. Timor initialis, Beginnendc
vrees, quaadvliet 11, 32. Timor
naturalis, Natuurlijke vrees. Timor
reverentialis, Heilige huivering,

quaadvliet ii, 33, eerbiedige vrees,

VAN HOONACKER 58, Ontzag, IBI-

DEM 58. Timor servilis, Slaafsche

vrees, quaadvliet ii, 30. Timor
serviliter servilis, Louter slaaf-

sche vrees.

TITULUS : Titel, recht. Titulus
apparens, Schijnbare titel, belle-

froid 297. Titulus communis, Ge-
meene titel, bellefroid 297. Titu-

lus exsecutorius, Uitvoerbare titel,

bellefroid 297. Titulus externus,

L'itwendige titel, potters rv, 239.

Titulus fictivus, Verdichte titel,

bellefroid 297. Titulus gratuitus,

Ontlastende titel. Titulo gratuito,

Om met, bellefroid 297. — Titu-

lus iuridicus, Rcchtstitel, belle-

froid 297. Titulus onerosus, Be-

zwarende titel. Titulo oneroso, Onder

be^warenden titel, nederlandsche
jutusten-vereeniging 111. — Ti-
tulus originarius, Oorspronkelijke
titel. Titulus particulars, Bizon-

dere titel. Titulo particular!, Onder
bi^pnderen titel, bellefroid 297. —
Titulus putativus, Vermeende titel,

bellefroid 297. Titulus recogni-
tivus, Titel van erkenning. Titulus
universalis, Algemeene titel. Titulo

universale, Onder algemeenen titel, bel-

lefroid 297.

TOLERANS : Verdraagzaam, ge-

doogzaam.
TOLERANTIA : Verdraagzaam-
heid, gedoogzaamheid.
TOLERARE : Gedoogen, dulden.

TOLERATUS : Gedulde.
TONSURA : Kruinschering, pot-

ters vii, 36, kruin.

TOTALITAS : Geheelheid. Tota-

litas absoluta, Volstrekte geheel-

heid. Totalitas quantitativa, Hoe-
grootheidsgcheelheid.

TOTALITER : Ten voile, volko-

men.
TOTUM : Hct geheel. Omne totum

est mains sua parte, s. thomas, ql:.

disp. de veritate q. 20, a. 2, arg.

5 , Elk geheel is grooter dan t(ijn deelen.

— Esse lotius non est alicuius suaritm

partium, s. thomas, sum. theol. i-ii,

q. 4, a. 5, ad 2, Het 5>ijn van bet ge-

heel is niet da/ van e'en onder de deelen.

— Totius bonum est bonum partium,

Het wel^ijn van het geheel is 00k dat

der deelen. — Totum absolute, Vol-
strekt geheel. Totum accidentalc,

Gcvallijk geheel. Totum actuale.
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Metterdaad zijnde geheel. Totum I

analogum, Deelsgelijkend geheel.

Totum compositum, Samenge-

steld geheel. Totum continuum,
Doorloopend geheel.Totum discre-

|

turn, Los geheel. Totum entitati- 1

vum, Zijnsgeheel. Totum essen- I

tiale, Wezenheidsgeheel. Totum I

formalc, Vormelijk geheel. Totum
heterogeneum, Ongelijkaardig ge-

heel, ongelijkslacbtig geheel. To-

turn homogeneum, Gchjkaardig
|

geheel, gelijkslachtig geheel. Totum
integrale, Volkomenheidsgeheel.

Totum intcllegibile, Verstandelijk

kenbaar geheel. Totum logicum,

Redekundig geheel. Totum ma-

thematicum, Wiskundig geheel.

Totum metaphysicum, Metaphy-

sisch geheel. Totum non essen-

tiale, Niet wezcnlijk geheel. Totum
numerale, Getallijk geheel. Totum
per accidens, Gevallijk geheel. To-

tum per se, Geheel door zich zelf.

Totum perfectibile, Vervolmaak-

baar geheel. Totum perfectivum,

Vervolmakend geheel. Totum per-

fectum, Volmaakt geheel. Totum
physicum, Physisch "geheel. Totum
potentiale, In aanleg zijnde geheel.

Totum potestativum, Vermogens-

geheel. Totum quantitativum,

Hoegrootbeidelijk geheel. Totum
secundum quid, Betiekkelijk ge-

heel. Totum sensibile, Zintuigelijk

waarneembaar geheel. Totum sub-

stantiale, Zelfstandig geheel. To-

tum universale, Algemeen geheel.

TOTUS : Geheel.

TRADITIO : 1. Overlevering. —
2. Uitlevering, overhandiging. Tra-

ditio brevi manu, Bezitsoverdracht

aan den houder, nederlandsche
JURISTEN-VEREENIGING 112.

TRADITIONALISMUS : Tradi-

tionalisme.

TRADUCIANISMUS : Traducia-

nisme.
TRADUCTIO : Voortzetting.

TRANSACTIO : 1. Dading, hugo
DE GROOT I, 135; 'T NIEUW WOOR-

DEN-BOEKDER REGTEN \ T.EDF.GANCK-

df. hondt i 6a; dosfel 123; neder-

landsche JURISTEN-VEREENIGING

112; bellefroid 299, minnelijke

schikking (recht). — 2. Overeen-

komst, handeling, nederlandsche
JURISTEN-VEREENIGING 112 (RECHT).

TRANSCENDENS : Overtreffcnd.

TRANSCENDENTALE : Boven-

katcgorisch begrip, transcendenteel

begrip.
TRANSCENDENTALIS : Boven-

kategorisch, transcendenteel.

TRANSCENDENTALITER : Bo-

venkategorischerwijze, transcenden-

teelerwijze.

TRANSCENDENTIA : Overtref-

fendheid.
TRANSEUNTER : Voorbijgaan-

I

derwijze, op voorbijgaande wijze.

TRANSFIGURATIO : t. Gedaan-

teruiling. — 2. Verheerlijking.

TRANSFORMARE : Omvormen.
TRANSFORMATIO: Omvorming.

1 TRANSGREDI : Overtreden.
I TRANSGRESSIO : Ovcrtreding.

TRANSGRESSOR : Overtreder.

TRANSIENS : Voorbijgaande.

TRANSITIVUS : Overgankelijk.

TRANSITUS : Overgang.

TRANSLATIVE : Overdragender-

wijze.

TRANSLATIVUS : Overdragend.

TRANSMUTATIO : Ornzetting,

verandering. Transmutatio acci-

dentalis, Gevallijke verandering.

Transmutatio continua, Voort-

durende ornzetting, aanhoudende

verandering. Transmutatio corpo-

ralis, Lichamelijke ornzetting.

Transmutatio formalis, Vormelij-

ke verandering. Transmutatio lo-

calis, Plaatsverandering. Trans-

mutatio matcrialis, Stoffelijke ver-

andering. Transmutatio naturalis,

Natuurlijke verandering. Trans-

mutatio particularis, Bizondere

verandering. Transmutatio spiri-

tualis, Geestelijke verandering.

Transmutatio substantialis, Zelf-

standige verandering.
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TRANSOMATICUS : Bovenlicha-
melijk.

TRANSPSYCHICUS : Bovenziel-
lijk.

TRANSUBIECTIVUS : Het sub-
jekticve oversell rijdcnd.

TRANSUBSTANTIABILITAS
;

Zclfstandigheidsruilbaarheid.

TRANSUBSTANTIARE : Een
zelfstandigheid omzetten.
TRANSUBSTANTIATIO : Zelf-
standigheidsverandering, quaad-
VXIET III, 8i; POTTERS VI, 135, Zclf-

standigheidsomzetting, zelfstandig-

heidsruiling.

TRANSUMPTIVE : Overdrachte-
lijkerwijze.

TRANSUMPTIVUS : Overdrach-
telijk.

TRIBUNAL : Rcchtbaok, vier-

schaar. Tribunal civile, Burger-
lijke rechtbank. Tribunal commcr-
ciale, Handelsrechtbank. Tribunal
ecclesiasticum, Kerkelijke recht-
bank. Tribunal militare, Krijgsge-
recht.

TRIBUTUM : Belasting.

TRICHOTOMISMUS : Trichoto-
raisme.

TRINITAS : Driecenheid, Drievul-
digheid.

TRlSTIS : Drocvig.

I
TRISTITIA : Droefheid, smart,
POTTERS V, 78.

TROPOLOGICUS : Overdrachte-
lijk.

TROPUS : Overdracht, Ieensprcuk,
borgspreuk.
TURPILOQUIUM : Liederlijke

praat.

TURPILUCRUM: Oncerlijkewinst.
TURPIS : Liederlijk.

TURPITUDO : Liederlijkheid.

TUTELA: Voogdij, 'tnieuwwoor-
DEN-BOEK DER REGTEN. Tutela lega-
lis, Voogdij van rechtswege, bel-
lefroid 302. Tutela testamenta-
ria, Voogdij krachtens testament,
bellefroid 302.

TUTIORISMUS : Tuciorisme. Tu-
tiorismus absolutus, Volstrekt tu-

tiorisme. Tutiorismus mitigatus,
Gematigd tutiorisme.

TUTOR : Voogd, T NIEUW WOOR-
DEK-BOEK DER REGTEN.
TUTUS : Veilig. Tutius est agendum,
Men kkqy wat veiligst is, potters rv,

14.

TYPICUS : Typisch. Zie SENSUS
(schriftuur).
TYPUS : Oerbeeld.

TYRANNIA : Dwingelandij.
TYRANNICUS : Dwingclandsch.
TYRANNUS : Dwingeland.

u
UBI : Waar, bepaling van plaats,

platenburg, wijsbegeerte 1, 40,
plaatsbezetting. Ubi circumscrip-
tivum, Omschrijvend waar, om-
schtijvende plaatsbezetting, om-
schrijvende bepaling van' plaats.

Ubi definitivum, Bepalend waar,
bepalende plaatsbezetting. Ubi eu-
charisticum, Eucharistische plaats-

bezetting. Ubi hypostaticum, Hy-
postatische plaatsbezetting. Ubi in-
adaequatum, Oneigenlijk waar, on-
cigenlijke plaatsbezetting, oneigen-
lijke bepaling van plaats. Ubi in-
female, Helsche plaatsbezetting-

Ubi naturale, Natuurlijk waar,

natuurlijke plaatsbezetting. Ubi non
circumscriptivum, Niet omschrij-

vend waar, niet omschrijvende be-

paling van plaats, niet omschrijven-

de plaatsbezetting. Ubi non defini-

tivum, Niet bepalend waar, niet

bepalende plaatsbezetting. Ubi per
informationem, Bevormingswaar,
plaatsbezetting door bevorming.
Ubi per operationem, Werkings-
waar, plaatsbezetting door werking.
Ubi praedicamentale, Hoofdbe-
grippelijk waar,. hoofdbegrippclijke
bepaling van plaats, hoofdbe-

ubicatio — 3*7 — v.nitas

grippelijke plaatsbezetting. Ubi spi- 1

rituale, Geestelijk waar, geestelijke

plaatsbezetting. Ubi supernatura-

le, Bovennatuurlijke plaatsbezetting.
|

Ubi transcendentale, Transcenden-

teele plaatsbezetting, bovenkatego-

rische plaatsbezetting.

UBICATIO : Plaatsbezetting.

UBIQUITAS : Alomte^enwoordig-

heid, alomaanwezigheid. Ubiquitas

divina, Goddelijke alomtegenwoor-

digbeid, goddelijke alomaanwezig-

hetd.

ULTIMUS : Laatst.

UNANIMIS : Eensgezind, eenstem-

mig.
UNANIMITAS : Eenstemmigheid,

potters II, 271, eensgezindheid.

UNANIMITER : Eensgezinder-

wijze, eenstemmigerwijze.

UNCTIO : Zalving. Extrema unc-

tio, Heilig Oliesel.

UNICUS : Eenig.

UNIFORMIS : Eenvormig.

UNIFORMITAS : Eenvormighcid.

UNIGENITUS : Eeniggeborenc.

UNILATERALIS : Eenzijdig.

UNILATERALITAS : Eenzijdig- 1

heid.

UNIO : Vereeniging. Unio acciden-

talis, Bijkomstige vereeniging.

Unio amoris, Liefdevereeniging.

Unio animae et corporis, Veree-

niging van ziel en lichaam. Unio I

cognoscentis et cogniti, Vereeni-

ging van den kennende en 't ge-
|

kende. Unio corporalis, Lichame-

lijke vereeniging. Unio essentialis,

Wezenlijke vereeniging. Unio for-

malis, Vormelijke vereeniging.

Unio hypostatica, Zuiver persoon-

lijkc vereeniging, potters II, 86,

hypostatische' vereeniging, quaad-

vlietiii, 19. Unio materialis, Stof-

felijke vereeniging. Unio matrimo-

nialis, Huwelfjksvereeniging. Unio
metaphysica, Metaphysische ver-

eeniging. Unio mystica, Mystieke

vereeniging. Unio naturalis, Na-

tuurlijke vereeniging. Unio per

accidens, Gevalfijke vereeniging.

Unio per se, Wezenlijke vereeni-

ging. Unio personalis, Persoon-

fijke vereeniging. Unio personalis

simplex, Louter persoonlijke ver-

eeniging. Unio physica, Physische

vereeniging. Unio realis, Zaaklijke

vereeniging. Unio relativa, Betrck-

kclijke vereeniging. Unio sacra-

mentalis, Sakramenteele vereeni-

ging. Unio similitudinis, Vereeni-

ging door gelijkenis. Unio spiritu-

alis, Geestelijke vereeniging. Unio
stabilis, Blijvende vereeniging.

Unio substantialis, Zelfstandige

vereeniging. Unio suppositalis,

Vereeniging in den drager.

UNIRE : Vereenigen.

UNITAS : Eenheid. Unitas absolu-

ta, Volstrekte eenheid. Unitas acci-

dentalis, Bijkomstige eenheid. Uni-

tas accidentium, Eenheid der bij-

komstigheden. Unitas aggregatio-

nis, Eenheid door aanelkaarhech-

ting, eenheid door naastelkaarstel-

ling.' Unitas collectiva, Verzamel-

eenheid. Unitas compositionis,

Samenstellingseenhcid. Unitas con-

nexionis, Verbindingseenheid. Uni-

tas creata, Geschapcn eenheid. Uni-

tas definitionis, Bcpalingseenheid.

Unitas enuntiationis, Uitzeggings-

eenheid. Unitas essentialis, Wezen-

lijke eenheid. Unitas extrinseca,

Uiterlijke eenheid. Unitas formalis,

Vormelijke eenheid. Unitas forma-

lis non ultimo terminata, Voor

verdere bepaling vatbare vormelijke

eenheid. Unitas formalis ultimo

terminata, Volkomen bepaalde vor-

melijke eenheid, voor verdere be-

paling niet vatbare vormelijke een-

heid. Unitas generica, Geslachts-

eenheid. Unitas hypostatica, Hy-

postatische eenheid. Unitas increa-

ta, Ongeschapen eenheid. Unitas

individualis, Eenlingseenheid, on-

deelbare eenheid. Unitas intrinse-

ca, Tnnerlijke eenheid. Unitas ma-

terialis, Stoffelijke eenheid. Unitas

multitudinis, Eenheid der veelheid.

Unitas naturae, Natuureenheid.
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Unitas naturalis, Natuurlijke een-
hcid. Unitas non transcendcntalis,
Niet bovcnkatcgorische eenheid.
Unitas non ultimo terminata,
Voor nadere bepaiing vatbare een-
heid. Unitas numerica, Getallijke
eenheid, getalseenheid. Unitas nu-
merica accidentis, Bijkomstige ge-
tallijke eenheid, bijkomstige getals-

eenheid. Unitas numerica substan-
tiae, Zelfstandige getallijke eenheid,
zelfstandige getalseenheid. Unitas
operationis, Werkingscenheid. U-
nitas ordinis, Eenheid der orde.
Unitas particularis, Afzonderlijke
eenheid. Unitas per accidens,
Gevallijke eenheid. Unitas per se,

Eenheid uit den aard der dingen.
Unitas personalis, Persoonseen-
heid. Unitas positiva, Stellige een-
heid. Unitas praedicamentalis,
Hoofdbegrippelijke eenheid. Unitas
principalis, Hoofdeenheid. Unitas
quantitatis, Hoegrootbeidsecnheid.
Unitas quidditativa, Watheidelijke
eenheid. Unitas rationis, Rede-
kundige eenheid. Unitas realis,

Zaaklijke eenheid. Unitas recepta,
Ontvangen eenheid. Unitas sepa-
rata, Op zich zelf staande eenheid.
Unitas similitudinaria, Schijneen-
heid. Unitas simplicitatis, Enkel-
voudigheidseenheid. Unitas singu-
laritatis, Vercnkeldheidseenheid.
Unitas speciei, Soorteenheid. Uni-
tas specifica, Soorteenheid. Unitas
spiritualis, Geestelijke eenheid.
Unitas substantialis, Zelfstandig-
heidseenheid, beysens, natuurphi-
losophie 341, zelfstandige eenheid,
BEYSENS, NATUURPHILOSOPHIE 50.

Unitas temporis, Tijdseenheid.
Unitas transcendentalis, Boven-
hoofdbegrippelijke eenheid. Unitas
ultimo terminata, Voor nadere be-
paiing niet vatbare eenheid. Unitas
universalitatis, Algemcenheidseen-
heid. Unitas virtutis, Krachteen-
heid.

UNITIO : Vereeniging.
UNITIVE : Vereenigenderwijze.

UNITIVUS : Vereenigend.
UNIVERSALE : Het algemeene.
Universale est quod natum est pluribus

inesse, non autem quod pluribus inest,

S. THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
lect. 13, Ilet algemeene is wat ge-

schikt is om bij verschillende we-^ens

voor te komen, niet wat bij verschillende

we^ens voorkomt. — Quod ...a materia

individuali abstrahitur, est universale,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, ' Q. 86,

A. i, c, Wat van de verenkelde stof
ontdaan wordt, heet algemeen. — Uni-
versale dupliciter potest accipi : uno
modo pro ipsa natura, cui intellectus

attribuit intentionem universalitatis

alio modo potest accipi universale, in-

quantum est universale et secundum
quod natura praedicta subest intentioni

universalitatis, s. thomas, comm. in
vii metaphys. lect. 13, Het algemeene

kan op fivee manieren begrepen warden :

vooreerst als de we^ensaard %elf waar-
aan bet verstand algemeenbeid toekent;
verder als het algemeene in ^oover het

algemeen is en in ^oover voornoemde

we^ensaard door de algemeenheidsbeirek-

king wordt aangedaan. — Universa/ia,

ut genera et species, substantias rerum

significant, et praedicantur in quid, s.

THOMAS, COMM. IN VII METAPHYS.
lect. 1 3, Algemeene begrippen als

geslacbt en soort geven de ^elfstandig-

heid te kennen en worden toegehend als

de watheid te kennen gevend. — Quae-
dam universa/ia sunt, quae non conti-

nent sub se nisi singulars, shut sol et

Itina, S. THOMAS, COMM. IN VII ME-
TAPHYS. lect. 13, Daar %ijn alge-

meene begrippen die maar iin veren-

keld iets omvatten; aldus de s^on en de

maan. — Licet ... cogiietur universale

absque additione, non tamen absque

receptibilitate additionis, s. thomas,
sum. c. gent. 1, 26, Wordt het alge-

meene ponder toevoeging gedacht, dan
toch niet ponder vatbaarheid voor toe-

voeging. — Quod ... aniversalia sint

confusa, manifestum est, quia universalia

continent in se suas species in potentia,

S. THOMAS, COMM. IN I PHYSIC. LECT.

universalis — 3*9
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1, n° 7, Dat algemeene begrippen on-

duidelijk \tjn, ligt voor de hand; alge-

meene begrippen omvatten immers him

ondersoor/en in aanleg. — Cum de

universal! partictdariter sumpto aliquid

affirmatur vel negatur, ipse modus enun-

tiandi non hahet, quod ajjirmatio et

negatio sint de eodem, s. thomas,

COMM. IN I PERIHERM. LECT. II,

n° 2, Wanneer van een algemeen begrip

af^pnderlijk beschouwd iets bevestigd

of ontkend wordt, dan volgt daar nog

niet uit dat bevestiging en ontkenning

het^elfde gelden. — Posito universali,

ponitur aliqua eiuspars subiecta, Zoodra

een algemeen begrip gesteld wordt, wordt

00k een onder %i)n onderhoorige dee/en

gesteld. — Quidquid negatur de aliquo

universaliter accetlo, negatur de omni-

bus de quibus iltud alterum ajfirmatur,

Wat van iets algemeens ontkend wordt,

wordt 00k ontkend van alles waaraan

dat algemeene wordt toegekend. — Uni-

versale est semper et ubiqtie, Het alge-

meene is steeds en overal. — Univer-

sale directum, Het rechtstreeks

algemeene. Universale formale,

Het vormelijk algemeene. Univer-

sale fundamentale, Hetgrondelijk

algemeene. Universale in causan-

do, Algemeene oorzaak. Universa-

le in essendo, Algemeen zijnsbe-

grip. Universale in praedicando,

Algemeen gezegde. Universale in

repraesentando, Het algemeene

naar de voorstelling. Universale in

significando, Het algemeene naar

de beteekening. Universale logi-

cum, Het redekundig algemeene.

Universale materiale, Het stoffe-

lijk algemeene. Universale meta-

physicum, Het metaphysisch alge-

meene. Universale refl'exum, Het

redekundig algemeene.

UNIVERSALIS : Algemeen. In

universali, In de algemeenbeid.

UNIVERSALITAS : Algemeen-

heid. Advenit ... {naturae) universali-

tatis intentio, secundum quod abstra-

hitur a materia individuali, s. thomas,

COMM. IN II DE ANIMA LECT. 12,

De natuur komt de algemeenheidsbetrek-

king toe, in ^pover %e van de verenkelde

stof ontdaan wordt.

UNIVERSALITER : Algemee.ier-

wiize.

UNIVERSUM : Heelal.

UNIVOCE : Eenzinnigerwijze.

UNIVOCUS : Eenzinnig.

UNUM : Het eene. Proprie unum

est ens indivisibile, s. thomas, comm.

IN X METAPHYS. LECT. I, Eigenlijk

is het eene het onverdeelbare we^en. —
Nihil ... est aliud unum quam ens indi-

Visum, S. THOMAS, QU. DISP. DE
VERITATF. Q. I, A. i, c, Een te ^ijn

komt er op neer, onverdeeld we^en te %ijn.

— Unum ... addit indivisionem supra

ens, S. THOMAS, COMM. IN X META-

PHYS. lect. 3, Aan het wes>en voegt

eenheid nog onverdeeldheid toe. — Unum

non est remotivum multitudinis sed di-

visions, S. THOMAS, SUM. THEOL. I,

q. 30, a. 3, AD 3, Eenheid is ontken-

ning van verdeeldheid, niet van veelheid.

— Supra ens, quod est prima conceptio

intellectus, unum addit id quod est

rationis tantum, scilicet negationem, s.

THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE

q. 21, A. i, c, Aan het we^en dat het

eerste begrip van bet verstand is, voegt

eenheid iets louter begrippelijks toe,

ontkenning namelijk. — Unum conse-

quitur omnia alia praedicamenta et non

est in aliquo uno praedicamento tantum :

neque in substantia, neque in quantitate,

neque in aliquo alio, sicut se habet et

de ente, s. thomas, comm. in x
metaphys. lect. 3, Eenheid volgt op

alle hoofdbegrippen en hoort, even^eer als

met het weven het geval is, niet alleen

bij een hoofdbegrip thuis, het^ij dan bij

yelfstandigheid, hetvnj bij hoegrootheid

of eenig ander hoofdbegrip. — Unum
dicitur quattuor modis. Prima quidem

continuum secundum naluram. Secundo

totum, tertio singulare, quarto univer-

sale ut species, s. thomas, comm. in

x metaphys. lect. i, Eenheid geeft

vier begrippen te kennen : vooreerst

doorloopendbeid, verder gebeelheid, 00k

nog verenkeldheid en eindelijk algemeen-
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held, aldus bij voorbeeld voor het soort-

begrip. — Multi per se intendunt ad
multa, unum vera ad unum, Velen is

het uiteraard om veel, een echter om
een yaak te doen. — Unum absolute,
't Volstrekt ecne. Unum actu, 't

Metterdaad cene. Unum per acci-
dens, Het toevallig eene. Unum
per se, Het uit zich zelf eene.
Unum potentia, Het in aanleg
eene. Unum praedicamentale, Het
hoofdbegrippelijk eene. Unum sim-
pliciter, Het onvoorwaardelijk eene.
Unum transcendentale, Het bo-
venhoofdbegrippelijk eene.

UNUS : Een. Unumquodque dicitur

unum inquantum est ens, s. thomas,
COMM. IN X METAPHYS. LECT. 3,

Alles is een in -ypover het weyen is. —
Nihil est simpliciler unum nisi per for-
mam una//;, per quam habet les esse,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 76, A. 3,

C, Niets is onvoorwaardelijk mt, be-

halve door toedoen van den ee'nen vorm
ivaardoor het aanyijn heeft. — Ad
hoc quod aliquae fianl unum actu, oporlet

quod omnes concludantur sub una forma,
el quod non habeant singula singidas

formas, per quas sint actu, s. thomas,
COMM. IN VII METAPHYS. LECT. 13,
Opdat verschillende weyens metterdaad
ee'n worden, moeten alle onder een vorm
hooren en mag niet elk. %ijn eigen vorm
bebben waardoor het metterdaad is. —
Alia numero, alia genere, alia specie,

alia analogue, unum sunt, aristoteles,
IV METAPHYS. C. 6; IOt6, B, 31,
Sommige we\ens ?ijn ingetallijk opqjcht,

andere in geslachts-, andere in soort-

opsjcht, andere eindelijk in deelsgelij-

kenden %in een. — Quae ... duo sic

actu sunt, nunquam unum actu sunt,

ARISTOTELES, VI METAPHYS. C. 13;

1039, A, 5, Twee ive^ens die metter-

daad sjjn yijn nooit metterdaad een.

USUCAPERE : Door verjaring ver-

krijgen, nederlandsche juristen-

VEREENIGING 1 1 4.

USUCAPIO : Verjaring tot verkrij-

ging, SALSMANS, RECHT. PLICHT.

137, verwervende verjaring, ibi-

dem 138.

USURA : Woeker, potters iv, 238.
USURARIUS : Woekeraar.
USURPARE : Zich aanmatigen.
USURPATIO : Aanmatiging, ne-
derlandsche JURISTEN-VEREENI-
GING II4.

USUS : Gebruikmaking, potters
hi, 205, gebruik. Usus activus, Be-
drijvend gebruik. Usus communis,
Algemeen gebruik. Usus fori,

Rechtsgebruik, nieuwbarn 498.
Usus passivus, Lijdend gebruik.
Usus proprius, Persoonlijk ge-
bruik. Usus rationis, Gebruik der
rede, potters hi, 269.
USUSFRUCTUARIUS : Vruchtge-
bruiker, bellefroid 305 (recht).
USUSFRUCTUS : Vruchtgebruik,
'T NIEUW WOORDEN-BOEK DER REG-
TEN ; SALSMANS, RECHT. PLICHT. 145 ;

bellefroid 304. Ususfructus con-
dicionalis, Voorwaardelijk vrucht-
gebruik, bellefroid 304. Usus-
fructus conventionalis, Vrucht-
gebruik krachtens overeenkomst,
bellefroid 304. Ususfructus le-

galis, Wettelijk vruchtgebruik,
bellefroid 304. Ususfructus sim-
plex, Zuiver vruchtgebruik, bel-
lefroid 304. Ususfructus succes-
sivus, Vruchtgebruik bij opvolging,
bellefroid 304. Ususfructus uni-
versalis, Algemeen vruchtgebruik,
bellefroid 304 (recht).
UTI : Gebruiken, terburg 14.

UTILIS : Nuttig, oorbaar.

UTILITARISMUS : Utilitarisme,

nutsmoraal. Utilitarismus negati-

vus, Ontkennend utilitarisme. Uti-

litarismus positivus, Stellig utili-

tarisme. Utilitarismus privatus,
Persoonlijk utilitarisme. Utilitaris-

mus socialis, Maatschappelijk uti-

litarisme.

UTILITAS : Nut, oorbaarheid,
bruikbaarheid. Utilitas cxtrinseca,
Uiterlijke oorbaarheid. Utilitas in-
trinseca, Innerlijke oorbaarheid.
Utilitas privata, Persoonlijk nut.

vacatio — 321 —
Utilitas publica, Algemeen nut. I UXOR : Bruid, echtgenoote.

VACATIO : Onbezetheid.
VACUUM : Ledige ruimte.
VACUUS : Ledig.
VAGUS : Zwervend.
VALIDE : Geldig.
VALIDITAS : Geldigheid, rechts-

geldigheid, bellefroid 306.
VALIDUS : Geldig.
VALOR : Waarde. Plus valoris,
Meerwaarde. Valor cognitivus,
Kenwaarde. Valor commercialis,
Handelswaarde, bellefroid 306.
Valor effectivus, Wcrkelijke waar-
de. Valor expiatorius, Uitboetings-
waarde. Valor intrinsecus, Inner-

1

lijke waarde. Valor locativus, Huur-
I

waarde, bellefroid 306. Valor
meritorius, Verdieningswaarde. Va-
lor nominalis, Nominale waarde,
bellefroid 306 (recht). Valor re-

rum commutativus, Ruilwaarde.
Valor rerum mere personalis et

usualis, Bruikwaarde. Valor satis-

factorius, Voldoeningswaarde^ ge-
noegdoeningswaarde. Valor usua-
lis, Gebruikswaarde. Valor venalis,
Koopwaarde (recht).
VANITAS : IJdelheid.
VANUS : IJdel.

VECTIGAL : Belasting.

VEGETABILIS : Plantaardig, plan-
telijk.

VEGETATIVUS : Plantelijk, plant-
aardig.

VELLE : Willen. Cum bonitas Dei
sit perfecta et esse possit sine aliis,

cum nihil ei perfectionis ex aliis accres-

cat, sequitur quod alia a se eum velle

non sit necessarium absolute, et tamen
necessarium est ex suppositione, S. tho-
mas, SUM. THEOL. I, Q. 19, A. 3, C,
Aangeyien Gods goedheid volmaakt is

en yonder wat anders 00k kan bestaan,

daar niets yijn volmaaktheid kan ver-

meerderen, %oo wil God niet volstrekt

nooa\akelijk wat buiten Hem ligt.

Toch wil Hi/ dat voorwaardelijk nood-
\akelijk, THEOL. SUM. V. D. H. THO-
MAS V. AQUINO I, 530-53I.
VELLEITAS : Wilsneiging.
VENDERE : Verkoopen.
VENDITIO : Verkoop, verkooping.
Venditio per proxenetas, Verkoop
met behidp van makelaars, verkoop
met bchulp van koppelaars. Ven-
ditio sub hasta, Veiling, openbare
verkoop bij opbod.
VENDITOR : Vcrkooper.
VENEFICIUM : Schadeberokke-
nende hekserij.

VENEREUS : Geslachtelijk.

VENIALIS : Dagelijksch. Zie PEC-
CATUM.
VERACITAS : Waarheidslicfde,

potters rv, 253; v, 125, waar-
achtigheid, houtepen, de rol van
DE WIL IN DE GELOOFSAKT 302.

VERAX : Waarachtig, potters iv,

257, waarheidlievend.

VERBALIS : Woordelijk, meyer
271.

VERBUM : i. Woord. Verbum
aeternum, Eeuwig woord. Verba
concionatoria, Verhalende woor-
den (eucharistieleer). Verba con-
secratoria, Consecratiewoorden
(eucharistieleer). Verbum divi-

num, Goddelijk Woord. Verbum
incarnatum, Vleeschgeworden
Woord. Verbum increatum, On-
geschapen Woord. Verbum intel-

lectus, Verstandswoord. Verbum
mentale, Verstandswoord, ter-
burg 103. Verbum mentis, Ver-
standswoord, terburg 103. Ver-
bum notionale, Begrippelijk woord.
Verbum personale, Persoonlijk

Woord. Verbum sacramcntale,
Sakramenteel woord. Verbum sub-
sistens, Op zich zelf staand Woord.
Verbum substantiale, Zelfstandig
Woord.— 2. Werkwoord. Verbum

34



verecundia — 322 — Veritas

activum, Bedrijvend werkwoord.
Verbum intransitivum, Onover-
gankelijk werkwoord. Verbum pas-

sivum, Lijdend werkwoord. Ver-
bum transitivum, Overgankelijk

werkwoord (denkleer).
VERECUNDIA : Schaamte, pot-

ters v, 129.

VERECUNDUS : Schaamachtig.

VERERI : Zich schamen, ontzien,

cerbiedigen.

VERITAS : Waarheid. Veritas in

aliquo invenitur duplkiter : uno modo

sicut in eo quod est verum, alio modo

shut in dicente vel cognoscente verum,

S. THOMAS, COMM. IN I PERIHERMEN.

lect. 3, n° 6, Waarheid komi op twee

manieren voor : vooreerst in dat wat

waar is, verder in hem die waarheid

spreekt of de waarheid kent. — Inveni-

tur ... Veritas sicut in eo quod est verum

tarn in simplicibus quant in compositis,

S. THOMAS, COMM. IN I PERIHERMEN.
lect. 3, N° 6, Waarheid komt v>po hij

het enkelvoudige als bij bet samengestelde

voor als in wat waar is. — In dicente vel

cognoscente verum non invenitur (veritas)

nisi secundum compositionem et divisio-

nem, s. thomas, comm. in i peri-

hermen. lect. 3, n° 6, Bij wie waar-

heid spreekt of waarheid kent komt
waarheid alleen volgens samenstelling en

verdeeling voor. — Veritas est in sensu

sicut consequens actum eius, s. thomas,
comm. in qu. disp. de veritate

q. 1, a. 9, c, De waarheid is in de

^intuigen in t^oover %e op deyer werking

volgt. — Veritas non suscipit magis vel

minus, Waarheid is niet voor meer en

minder vatbaar. — Veritas rerum

naturalium est posterior intellectu divi-

no, prior intellectu creato, De waarheid

der natuurdingen komt na het verstand

van God, maar voor het geschapen ver-

stand.— Veritate una vera sunt omnia,

Jllles is waar door een^elfde waarheid.

— Veritas absoluta, Volstrekte

waarheid. Veritas accidentalis, Bij-

komstige waarheid. Veritas aeter-

na, Eeuwige waarheid. Veritas cau-

sans, Teweegbrengende waarheid.

Veritas causans et mensurans,
Teweegbrengende en metende waar-

heid. Veritas causata, Teweegge-
brachte waarheid. Veritas causata

et mensurata, Teweeggebrachte en

gemeten waarheid. Veritas cogni-

tionis, Kcnwaarheid. Veritas com-
munis, Algemeene waarheid. Veri-

tas contingens, Wisselvallige waar-

heid. Veritas creata, Geschapen
waarheid. Veritas deducta, Afge-

leide waarheid. Veritas dictionis,

Zeggingswaarheid. Veritas divina,

Goddelijke waarheid. Veritas enun-
tiationis, Zeggingswaarheid. Veri-

tas essentialis, Wezenlijke waar-
heid. Veritas ethica, Zedekundige
waarheid. Veritas extrinseca, Uiter-

lijke waarheid. Veritas formalis,

Vormelijke waarheid. Veritas his-

torica, Geschiedkundige waarheid.

Veritas improprie dicta, Oneigen-

lijke waarheia. Veritas increata,

Ongeschapen waarheid. Veritas in-

tellectus, Verstandswaarheid. Veri-

tas intellegibilis, Vcrstandelijke

waarheid. Veritas intrinseca, Inner-

lijke waarheid. Veritas late tran-

scendentalis, Oneigenlijk boven-

hoofdbegrippelijke waarheid. Veri-

tas logica, Denkwaarheid. Veritas

logica divina, Goddelijke denk-
waarheid. Veritas logica humana,
Menschelijke denkwaarheid. Veri-

tas materialis, Stoffelijke waarheid.

Veritas mensurans, Waarheid
_
als

maatstaf. Veritas mathematica,

Wiskundige waarheid. Veritas men-
surata, Gemeten waarheid. Veritas

metaphysica, Metaphysische waar-

heid. Veritas moralis, Zedelijke

waarheid. Veritas naturae, Natuur-

waarheid. Veritas necessaria,

Noodzakelijke waarheid. Veritas

obiectiva, Zakelijke waarheid,

potters iv, 13. Veritas ontologica,

Zijnswaarheid. Veritas ontologica

causalis, Oorzakelijke zijnswaar-

heid. Veritas ontologica formalis,

Vormelijke zijnswaarheid. Veritas

participata, Declachtig geworden
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waarheid, meegedeelde waarheid.

Veritas particularis, Bizondere

waarheid. Veritas per se nota, In-

zichtelijke waarheid, doodkorte,
maat en meten 13. Veritas per se

nota quoad nos, Wat ons betreft

inzichtelijke waarheid. Veritas per

se nota quoad se, In volstrekten

zin inzichtelijke waarheid. Veritas

physica, Physische waarheid. Ve-
ritas practica, Praktische waarheid.

Veritas prima, Eerste waarheid.

Veritas rationis, Redewaarheid.

Veritas rei, Zaaklijke waarheid.

Veritas sermonis, Redewaarheid.

Veritas signi, Teekenwaarheid.
Veritas simplex, Enkelvoudige
waarheid. Veritas simplicis appre-
hensionis, Waarheid van eenvou-
dige waarneming. Veritas specu-
lativa, Bespiegelingswaarheid. Ve-
ritas stricte transcendentalis, Ei-

genlijk bovenhoofdbegrippelijke

waarheid. Veritas subsistens, Op
zich zelf staande waarheid. Veritas

substantialis, Zelfstandige waar-

heid. Veritas summa, Hoogste
waarheid, oppcrste waarheid. Veri-

tas transcendentalis, Bovenhoofd-
begrippeliike waarheid. Veritas

transcendentalis causalis, Oorza-
j

kelijke bovenhoofdbegrippelijke

waarheid. Veritas transcendenta-
lis formalis, Vormelijke boven-
hoofdbegrippelijke waarheid. Veri-

tas transcendentalis primaria, 1

Eersterangsche bovenhoofdbegrip-
pelijke waarheid. Veritas transcen-

dentalis secundaria, Twcederang-
sche bovenhoofdbegrippelijke waar-
heid. Veritas vitae, Levenswaar-
heid.

VERSUTIA : Sluwheid, geslepen-

heid, doorslepenheid, listigheid,

arglistigheid.

VERUM : Het ware. Convenientiam

... ends ad intellectum exprimit hoc

nomen verum, s. thomas, qu. disp.

de veritate q. 1, a. i, c, De over-

eenkomst tusschen het we%en en het

verstand wordt met het woord « ivaar »
|

te kennen gegeven. — De quocumque

dicatur verum, oportet quod hoc sit

per respectum ad intellectum, S. tho-
mas, COMM. IN I PERIHERMEN. LECT.

3, n° 7, Waarvan 00k ge^egd wordt dat

het waar is, steeds %al dit in verhouding

tot het verstand bedoeld %ijn. — Verum
... est bonum intellectus, s. thomas,
COMM. IN I PERIHERMEN. LECT. 3,

N° 7, Het ware is het goede van het

verstand. — Ex vero nunquam sequitur

falsum, et ex falso non sequitur per se

verum, Uit waarheid volgt nooit onwaar-

heid en uit onwaarheid volgt niet uiter-

aard waarheid. — Virum non est vero

contrarium, Waarheid is nooit met
waarheid in strijd. — Verum absolu-

te, Het volstrekt ware. Verum actu,

Het metterdaad ware. Verum con-
tingens, Het wisselvallig ware. Ve-
rum formaliter, Het vormelijk

ware. Verum in potentia, Het in

aanleg ware. Verum materialiter,

Het stoffelijkerwijzc ware. Verum
mathematicum, Het wiskundig

ware. Verum metaphysicum, Het
metaphysisch ware. Verum mora-
liter, Het zedelijk ware. Verum
necessarium, Het noodzakelijk

ware. Verum per accidens, Het
toevallig ware. Verum per se, Het
uiteraard ware. Verum physicum,
Het physisch ware. Verum secun-

dum quid, Het in een bepaald op-
zicht ware. Verum simpliciter, Het
onvoorwaardelijk ware.

VERUS : Waar. Quaelibel res (dicitur)

esse vera, secundum quod habet propriam

formam, secundum quatn imitatur artem

divinam, s. thomas, comm. in i peri-

hermen. lect. 3, N° 8, Elk we^en

heet waar in ^oover het %ijn eigen vorm

verwe^enlijkt waardoor het de goddelijke

kunst nabootst. — Ouaedam ... adeo

vera sunt, quod eorum opposita intel-

lectu capi non possunt, et idea interiori

ratione eis obviari non potest, sed solum

exferiori, quae est per vocem, s. tho-
mas, COMM. IN I ANAL. POST. LECT.

19, N° 3, Sommige dingen ^ijn in ^tdke

mate waar, dat het tegendeel met het
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verstand niet kan gedachi warden en deis

niet met behulp van een innerlijk begrip,

alleen met behulp van een uiterlijk be-

grip, van woorden namelijk, kan bena-

derd worden. — Nihil est adeo verum
quin voce possit negari, s. thomas,
COMM. IN I ANAL. POST. LECT. 1 9,

n° 3, Niets is in vytlke mate waar, dat

het niet althans met woorden kan ont-

kend worden.

VESTIGIUM : Spoor. Vestigium
Dei, Spoor van God. Vestigium
Trinitatis, Spoor der Heilige Dtie-

vuldigheid.

VIA : 1. Weg. Viae certae et deter-

minatae, Vaste en bepaalde wcgen.
Via illuminativa, Verlichtingsweg

(ascetische thf.ologie). Via pur-
gativa, Louteringsweg, weg der

loutering (ascetische theologie).
Via unitiva, Vereenigingsweg, weg
der vereeniging (ascetische theo-
logie). Via vitae, Levenswcg. —
2. Werkwijze, methode, weg. Via
abstractions, Weg der aftrekking.

Via affirmationis, Weg der beves-

tiging. Via apprehensionis, Weg
der waarncming. Via causalitatis,

Oorzakelijkheidsweg. Via compo-
sitionis, Weg der samcnstelling.

Via definitionis, Bcpalingsweg.

Via demonstrationis, Betoogings-
weg. Via divisionis, Weg der in-

dexing. Via eminentiae, Weg der

overtreffendheid. Via fidei, Weg
van het geloof. Via inductionis,

Opklimmingsweg. Via inquisitio-

nis, Vorschingsweg. Via inventio-

ns, Weg der vinding. Via iudicii,

Weg van het oordeel. Via naturae,
Weg der natuur. Via negationis,
Weg der ontkenning. Via persua-
siva, Overredingsweg. Via rationis,

Weg der rede. Via remotionis,
Weg der uitschakeling. Via ^solu-
tionis, Weg der oplossing. Via re-

velationis, Weg der openbaring.
Via sensus, Weg der zintuigen.

VIABILIS : Levensvatbaar, potters
rv, 183, leefkrachtig.

VIATICUM : Teerspijs.

VIATOR : Strijdend geloovige.

VICARIUS : 1. Bvl. nw. : Plaats-

vervangend, de valk, wat vader-
liefde deed 172.— 2. Zst. nw. : Ste-

dehoudcr, potters ii, 267, plaatsver-

vanger, vikaris. Vicarius Aposto-
licus, Apostolisch Vikaris. Vicarius
capitularis, Kapittelvikaris. Vica-
rius Christi, Stedehouder van Chris-

tus, plaatsvervanger van Christus.

VIDUALIS : Wcduwlijk.
VIDUITAS : Weduwschap.
VIGILANS : Waakzaam.
VIGILANTIA : Waakzaamhcid.
VINCULUM : Band. Vinculum
iuris, Rechtsband, nederlandsche
juristen-vereeniging 116. Vin-
culum matrimoniale, Huwelijks-

band, de smet 28.

VINDICARE : 1. Wreken. — 2.

Opeischen, inroepen, aanspraak ma-
ken op, doen gelden, nederland-
sche juristen-vereeniging 116.

VINDICATIO : 1 . Wraakneming.
— 2. Opeisching, inroeping.

VINDICATIVUS : Wrekend.
VINDICTA : Wraak, potters v, 48.

VIOLARE : Verkrachten.

VIOLATIO : 1. Schending, schen-

nis, nederlandsche juristen-ver-

eeniging 116. Violatio ieiunii,

Verbreking van den vasten. Viola-

tio immunitatis ecclesiasticae,

Schending van kerkelijkcn vrijdom.

Violatio loci sacri, Schending van
een heilige plaats. Violatio rei sa-

crae, Schending van een gewijd

voorwerp. Violatio secreti, Schen-

ding van een geheim. Violatio

sigilli sacramentalis, Schending

van het biechtgeheim. Violatio

votorum, Schending van geloften.

— 2. Onteering, quaadvliet ii,

152, verkrachting.

VIOLENTER : Gewelddadigerwij-

ze.

VIOLENTIA : Geweld, geweldple-

ging, gewelddadigheid.
VIOLENTUS : Gewelddadig. Vio-

lentum ... secundum Philosophum in

III Ethic, est, cuius principium est
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extra, nil conferente vim passo, s. tho-

mas, QU. DISP. DE VERITATE Q. 22,

A. 5, C, Het gewelddadige is, volgens

den Wijsgeer in het derde boek der Ethi-

ca, dat waarvan het beginsel uiterlijk is,

terwijl wat geweld ondergaat er %elf

niet toe bijdraagt.

VIRGINALIS : Maagdelijk.

VIRGINITAS : Maagdelijkheid,

maagdom, quaadvliet hi, 44.

VIRGO : Maagd. Beata Virgo, Hei-

lige Maagd.
VIRILITAS : Mannelijkheid.

VIRTUALIS : Kiemelijk.

VIRTUALITER: Kiemsgewijze, de
cock, over *T geluk 295. — Vir-

tualiter eminenter, Kiemelijker- en over-

treffenderwij^e.

VIRTUS : 1. Kracht, vermogen.

Ex virtute, Krachtens, van oORSChot
193. Illud .., in cuius virtute agens agit,

est causa non solum virtutis, sed etiam

aCtUS, S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill,

89, Dat uit kracht waarvan de dader

handelt is niet alleen oor^aak van de

kracht, maar 00k van de handeling. —
Virtus activa, Werkende kracht.

Ouidquid applicat virlutem activam ad

agendum dicitur esse causa Witts aclio-

nis, S. THOMAS, SUM. C. GENT. Ill,

67, Wat 00k een werkkracht tot han-

delen brengt wordt oor^aak van de han-

deling genoemd. — Virtus adiuncta,

Toegevocgde kracht. Virtus ani-

mae, Zielskracht. Virtus animalis,

Dierlijke kracht. Virtus appetitiva,

Streefkracht, potters i, 48, streef-

vermogen. Virtus apprehensiva,
Waarnemingsvermogen. Virtus

augmentativa, Grocikracht. Virtus

causativa, Veroorzakende kracht.

Virtus cognitiva, Kenvermogen.
Virtus cognoscitiva, Kenvermo-
gen. Impossibile est quodsit aliqua

virtus cognoscitiva, quae naturaliter

deficiat a recto iudicio sui obiecti, S. Tho-
mas, sum. c. gent, hi, 107, Hetgaat
niet aan dat een kenvermogen van aard

uit een onjuist oordeel over ^ijn voorwerp

^ou vellen. — Virtutes cognoscitivae

per se subsistentes cognoscunt seipsas

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 14, A.

2, ad i, Op igch %elf staande kenver-

mogens kennen -%ich \elf. — Virtus

collativa, Vergelijkingsvermogen.
Virtus completa, Vollcdige kracht.

Virtus corporalis, Lichamelijke
kracht. Virtus corruptibilis, Ver-
gankelijke kracht. Virtus creata,

Geschapcn kracht. Virtus creativa,

Schcppendc kracht. Virtus defi-

ciens, Ontoereikende kracht. Virtus
divina, Goddelijke kracht. Oportet

virlutem divinam adesse cuilibet rei

agenti, s. thomas, qu. disp. de po-
tentia Q. 3, A. 7, c, Het kan niet

anders of in elk handelend we^en moet

een goddelijke kracht werken. — Res
naturalis non producit ipsum [effectum)

nisi virtute divina, s. thomas, sum. c.

gent, in, 70, Een natuurlijk we^en

brengt het idtwerksel niet voort, behalve

dank\ij een goddelijke kracht. — Vir-

tus effectiva, Uitwerkende kracht.

Virtus elementaris, Ocrkracht.
Virtus finita, Beperkte kracht. Vir-

tus generativa, Teelkracht. Virtus

germinativa, Kiemkracht. Virtus
immatcrialis, Onstoffelijke kracht.

Virtus incompleta, Onvolledige
kracht. Virtus incorporea, Onli-

chamelijke kracht. Virtus incorrup-
tibilis, Onvergankelijke kracht. Vir-

tus increata, Ongeschapen kracht.

Virtus inferior, Lagere kracht.

Virtus inferior non coniungitur effectui

nisi per virtutem superioris, s. thomas,
QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3, A. 7, C,
Een lagere kracht komt alleen door

toedoen van een hoogere kracht met het

uitwerksel in verbinding. — Virtus in-

finita, Onbepetkte kracht. Virtus

instrumentaria, Geborgde kracht,

werktuigelijke kracht. Virtus intel-

lectiva, Verstandelijke kracht. Vir-

tus materialis, Stoftelijke kracht.

Virtus naturalis, Natuurlijke kracht.

Virtus naturalis quae est rebus natu-

ralibus in sua institutione collata,

inest eis ut quaedam forma habens esse

ratum etfirmum in natura, S. thomas,
QU. DISP. DE POTENTIA Q. 3, A. 7,
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ad 7, Natuurlijke kracht die de natuur-

weq^ens bij hun schepping werd meege-

geven, houdt trich in de^e op als een

vorm met een vast en in de natuur be-

vestigd %ijn. — Virtus operativa,

Werkkracht. Virtus operativa est

determinata ad unum, Een werkkracht

is op een ding aangewe^en. — Virtus
participata, Meegedeelde kracht.

Virtus passiva, Lijdelijke kracht.

Virtus principalis, Hoofdkracht,
voornaamste kracht. Virtus propria,
Eigen kracht. Virtus rationalis,

Redelijke kracht. Virtus sacramen-
talis, Sakramenteele kracht. Virtus
sensitiva, Zintuigelijke kracht. Vir-

tus spiritualis, Geestelijke kracht.

Nihil ... prohibet in corpore esse vir-

tutem spiritualem instrumentalem, in

quantum scilicet corpus potest moveri ab

aliqua substantia spirituali ad aliquem

effecfum spiritualem inducendum, s.

THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 62, A. 4,

AD I, Daar is niets op tegen dat in een

lichaam een geestelijke kracht werktui-

gelijkerwij^e z°" aanwe^ig %ijn, in

^oover namelijk een lichaam door een

geestelijke ^elfstandigheid kan warden

aangedreven om een geestelijk uitwerksel

te weeg te brengen. — Virtus spiritualis

non potest esse in re corporea per modttm

virtutis permanentis et completae

S. THOMAS, SUM. THEOL. Ill, Q. 62,

a. 4, ad i, Een geestelijke kracht kan
niet als blijvende en volledige kracht in

een lichaam voorkomen. — Virtus sub-
sistens. Op zich zelf staande kracht.

Virtus superior, Hoogere kracht.

Virtus supernaturalis, Bovenna-
tuurlijke kracht. — z. Deugd.
Principium formate virtutis ... est ra-

tionis bonum, s. thomas, sum. theol.
i-ii, Q. 61, A. 2, c, Vormelijk beginsel

van de deugd is het goede der rede. —
Virtus consistit in medio, De deugd ligt

in de middelmaat. — Quaecumque virtus

moderationem quandam operatur in

aliqua materia, et refrenationem appeti-

tus in aliquid tendentis, s. thomas,
sum. theol. ii-ii, q. 143, c, Elke
deugd verstrekt binnen een bepaald ge-

bied hiding en houdt het trachtend streef-

vermogen in bedwang. — Dupliciter ...

aliqua virtus ad alterum exsistens a
ratione iustitiae deficit : uno quidem

mode, inquantum deficit a ratione aequa-

lis; alio modo, in quantum deficit a ra-

tione debiti, s. thomas, sum. theol.
ii-ii, Q. 80, a. i, G.j Een deugd die op

anderen aangewe^en is kan op twee

wij^en van den maatstaf der rechtvaar-

digheid afwijken : vooreerst wanneer %e

geiijkheid niet in acht neemt, verder wan-

neer %e wat het verschuldigde betreft in

gebreke blijft. — Virtus activa, Wer-
kende deugd, potters v, 112. Virtus

adiuncta, Toegevoegde deugd. Vir-

tus adnexa, Aanverwantc deugd,
potters iv, 19. Virtus adquisita,

Aangeworven deugd, zelfverwor-

ven deugd, van oorschot 131.

Virtus cardinalis, Hoofddeugd,
potters n, 299. Virtus civilis,

Staatsburgetlijke deugd. Virtus
completa, Volledige deugd. Virtus

contemplativa, Beschouwende
deugd. Virtus divina, Goddclijke
deugd. Virtus formata per cari-

tatem, Door de liefdc bezieldc

deugd. Virtus gratuita, Om niet

geschonken deugd. Virtus heroica,

Heldhaftige deugd. Virtus humana,
Menschelijke deugd. Virtus humana
est quidam habitus perficiens hominem

ad bene operandum, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 58, a. 3, c, Mensche-

lijke deugd is een hebbelijkheid die den

mensch uitrust om goed te handelen. —
Virtus humana (est) per quam bene

perficitur opus hominis, quod est secun-

dum rationem, s. thomas, comm. in

1 ethic, nicom. lect. 20, Mensche-

lijke deugd is die deugd waardoor de

menschelijke handelingen overeenkomstig

met de rede goed verricht warden. —
Duplex (est) humana virtus: quorum
quaedam (est) in eo quod est rationale

per seipsum, quae vocatur intellectualis;

quaedam vera est in eo quod est rationale

per participationem, id est in appetitiva

animae parte; et haec vocatur moralis,

S. THOMAS, COMM. IN I ETHIC.
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nicom. lect. 20, Menschelijke deugd

is tweevoudig : de eene hoort thuis in

dat deel van den mensch dat uit %ich s>elf

redelijk is en heet dan 00k verstandelijke

deugd; de andere hoort thuis in dat deel

dat door deelhebbing redelijk is, dit is

in het begeerlijke deel, en heet fredehjke

deugd. — Virtus humana ... si ... sit

perfectiva intellectus speculativi vel

practici ad bonum hominis actum, erit

virtus intellectualis; si autem sit perfec-

tiva appetitivae partis, erit virtus mora-

lis, S. THOMAS, SUM. THEOL. I-II, Q.

58, A. 3, c, Wanneer menschelijke

deugd het bespiegelend of het praktisch

verstand uitrust om wet te handelen,

dan is ire verstandelijke deugd; wanneer

t(e echter het streefvermogen uitrust,

clan is ire ^edelijke deugd. — Virtus ...

humana ... secundum perfectam ratio-

nem virtutis dicitur, quae requirit recti-

tudinem appetitus, s. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 61, a. 1, c, Mensche-

lijke deugd heet aldus met het oog op het

volmaakte begrip « deugd » ; dit laatste

vergt dat het streefvermogen goed gesteld

%ij. — Necesse est quod virtus humana
sit in aliquo rationali, s. thomas,
comm. in I ethic, nicom. lect. 20,

Menschelijke deugd kan alleen bij een re-

delijk we^en voorkomen. — Virtus im-
perfecta, Onvolmaakte deugd. Vir-

tus incohata, Aanvankelijke deugd.

Virtus informis, Niet door de liefde

bezielde deugd. Virtus infusa, In-

gestorte deugd, potters v, 101.

Virtus integralis, Aanvullende
deugd, vervolledigende deugd. Vir-

tus intellectualis, Verstandelijke

deugd, potters v, 104; terburg 11,

verstandsdeugd, terburg 53. Vir-

tutes intellecluales sunt habitus, quibus

anima elicit verum, s. thomas, comm.
in vi ethic, nicom. lect. 3, Ver-

standelijke deugden %ijn hebbelijkheden

door welker toedoen de %iel ivaarheid

spreekt.—Virtus moralis, Zedelijke

deugd, potters ii, 299; terburg ii.

Dicitur ... virtus moralis a more secun-

dum quod tnos significat quandam incli-

nationem naturalem vel quasi naturalem

ad aliquid agendum, S. thomas, sum.

theol. i-ii, q. 58, a. 1, c, De deugd

wordt in verband met de %eden Redelijk

genoemd; %eden beteekenen immers een

natuurlijke of %oo goed als natuurlijke

geneigdheid om iets bepaalds te verrich-

ten. — Virtus moralis est in appetitu

qui participat rationem, s. thomas,
comm. in ii ethic, nicom. lect. 7,

De Redelijke deugd hoort in het streef-

vermogen thuis dat aan de rede deelachtig

is. — Virtus moralis circa passiones

et operationes est, sicut circa propriam
materiam, s. thomas, comm. in ii

ethic, nicom. lect. 6, De i^edelijke

deugd is het om de hartstochten en han-

delingen als om hoar eigen stof te doen.— Nulla virtus moralis potest sine

prudentia haberi; eo quod proprium
virtutis moralis est facere electionem

rectam, cum sit habitus electivus, s. Tho-
mas. SUM. THEOL. I-II, Q. 65, A. I, C,
Geen enkele %edeli/ke deugd kan vQch

ponder de voor^ichligheid voordoen; de

vedelijke deugd toch komt het toe een

billijke keu^e te doen, trif is namelijk

een verkieirende hebbelijkheid.— Virtus
naturalis, Natuurlijke deugd, pot-

ters v, 101. Virtus passiva, Lijde-

lijke deugd, potters v, 112. Virtus
perfecta, Volmaakte deugd. Virtus

politica, Staatsburgerlijke deugd.

Virtus potentialis, Onderhoorige
deugd, quaadvliet ii, 104-05 ; in,

102, bijbehoorende deugd, ibidem
ii, 104-05, aanhoorige deugd. Virtus
practica, Praktische deugd. Virtus
principalis, Hoofddeugd. Virtus

proprie dicta, Eigenlijke deugd.

Virtus secundum quid, Deugd in

beperkten zin. Virtus simplicitcr,

Deugd zonder meer. Virtus specu-
lativa, Bespiegelende deugd. Virtus
subiectiva, Onderdeugd. Virtus
supernaturalis, Bovennatuurlijke
deugd. Virtus theologalis, Godde-
lijke deugd, potters 11,299; luyckx
ii, 43-44. Virtus theologica, God-
delijke deugd, potters ii, 299; v,

114; luyckx 11, 43-44. — 3- Kracht

(engelenleer).
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VIS : i. Kracht, macht. Vi verborum,

Hit kracht van de woorden. — Vis
coactiva, Dwangmacht. Vis coerci-
tiva, Dwangmacht. Vis constric-
tiva legis, Bindende kracht der wet.
Vis demonstrativa, Bewijskracht,

gezelle 33. Vis imptessa, Inge-
druktc kracht, terbdrg 185. Vis
instrumentaria, Werktuigelijke
kracht. Vis obligandi, Bindende
kracht.— 2. Geweld. Vis publica,
Opciilijk geweld, nederlandsche
JURISTEN-VEREENIGING 1 1 7. 3.

Vermogen. Vis abstractiva, Aftrek-
kingsvermogen. Vis aestimativa,
Schattingsvermogen, beysens, al-
GEMEENF. ZIELKUNDE I, 13; POTTERS
v, 77; quaadvliet I, 37; schattings-

zin, vogels xi, 8. Vis appetitiva,

Streefvermogen, quaadvliet i, 42.
Vis apprehensiva, Waarnemings-
vermogen. Vis augmentativa,
Groeivermogen. Vis cogitativa,

Menschelijk schattingsvermogen, bi-

zondere rede. Vis cognoscitiva,
Kenvermogen.Vis concupiscibilis,
Begeervermogen. Vis corporalis,
Lichamelijk vermogen. Vis delibe-
rativa, Beraadvermogen. Vis elec-

tiva, Verkiezingsvermogen. Vis
exterior, Uiterlijk vermogen. Vis
generativa, Teelvermogen. Vis
imaginativa, Verbeelding. Vis in-

ferior, Lager vermogen. Vis intel-

lectiva, Verstandelijk vermogen.
Vis interior, Innerlijk vermogen.
Vis irascibilis, Weerstrevend ver-

mogen. Vis irrationalis, Onrede-
lijk vermogen. Vis materialis, Stof-

felijk vermogen. Vis mecanica,
Lijdelijk beweegvermogen. Vis me-
morativa, Geheugen. Vis motiva,
Beweegkracht. Vis motiva non solum
est in appetitu et sensu, ut imperante

motum, sed etiam est in ipsis partibus

corporis, ut sint habilia ad oboediendum

appetitui animae moventis, s. thomas,
SUM. THEOL. I, Q. 78, A. I, AD 4,
De beweegkracht is niet alleen in het

streefvermogen en in de qjntuigen, die

tot heweging aan^etten, maar ook in de

lichaamsdeelen in trover de^e geschikt
X0t om op de neiging van de aandrijvende
%iel in te gaan. — Vis motrix, Drijf-
kracht, stuwkracht. Vis naturalis,
Natuurlijk vermogen. Vis nutriti-
va, Voedingsvermogen. Vis rege-
nerativa, Hertelend vermogen. Vis
reminiscitiva, Herinneringsvermo-
gen. Vis secretiva, Afscheidingsver-
mogen. Vis sensitiva, Zintuigelijk

vermogen. Vis spiritualis, Geeste-
lijk vermogen.
VISIO : 1. Aanschouwing. Visio
beatifica, Zalige aanschouwing,
potters v, 165, zaligende aanschou-
wing, IBIDEM VI, 2 ; QUAADVLIET III,

14. Visio Dei, Aanschouwing Gods,
potters 1, 269, Godsaanschouwing.
Visio comprehensiva, Begrijpende
aanschouwing. Visio corporalis,
Lichamelijke aanschouwing. Visio
fidei, Aanschouwing door het ge-
loof. Visio gloriae, Aanschouwing
in deheerlijkheid. Visioimmediata,
Onmiddellijke aanschouwing. Visio
imperfecta, Onvolmaakte aanschou-
wing. Visio inferior, Lagere aan-
schouwing. Visio mediata, Middel-
lijke aanschouwing. Visio menta-
lis, Geestesaanschouwing. Visio
patriae, Hcmelsche aanschouwing.
Visio perfecta, Volmaaktc aan-
schouwing. Visio prophetica, Pro-
fetische aanschouwing. Visio rap-
tus, Verrukkingsaanschouwing.
Visio spiritualis, Geestelijke aan-
schouwing. Visio superior, Hooge-
re aanschouwing. Visio viae, Aan-
schouwing op de wereld. — 2. Vi-
sioen. Visio imaginativa, Verbeel-
dingsvisioen. Visio intellectiva,

Verstandelijk visioen. Visio sensi-

bilis, Zintuigelijk visioen.

VISUS : Gezicht. Principium quo vidi-

mus (est) visus ... cum pupilla, s. tho-
mas, QU. DISP. DE ANIMA A. 2, AD 3,

Het beginsel door rvelks toedoen we vgen

is het gezicht samen met den oogappel.— Visus est altior inter omnes sensus

et universalior, quia sensibilia ab eo

percepta sunt communia corporibus cor-
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' ruptibilibus et incorruptibilibus, s.

THOMAS, QU. DISP. DE ANIMA A. 1 3,

c., Het gezicht is het voortreffelijkste

en het a/gemeenste onder alle ^intuigen,

want het %intuigelijke dat door het

gezicht waargenomen wordt hebben ver-

gankelijke en onvergankelijke lichamen

gemeen. — Visus ... quia est absque

immutatione naturali organi et obiecti,

est maxime spiritualis etperfectior inter

omnes sensus et communior, et post hoc

auditus, et deinde olfactus, qui habent

immutationem naturalem ex parte ob-

iecti, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q.

78, a. 3, c., Het gevychtsvermogen dat

ponder eenige natuurlijke verandering in

orgaan en voorwerp te werk gaat, is het

meest geestelijke, het volmaaktste onder

alle vyntuigen; daarna komen het gehoor

en verder nog de reuk die om hun voor-

werp een natuurlijke wij^igingondergaan.

— Visus non deficit a cognitione coloris,

nisi aliqua corruptione circa ipsum exsis-

tente, s. thomas, sum. c. gent, hi,

107, Het gezicht %al omtrent de kleur

niet falen, behalve wanneer het daarom-

trent eenigs^ins verdorven is. — Visus

dicitur de visit corporali et intelleclu,

eo quod shut visus est in oculo, ita <

intellectus est in mente, s. thomas,
QU. DISP. DE VERITATE Q. 2, A. II,

c., a Gezicht » wordt en voor het lichame-

lijk ge^ichtsvermogen en voor het ver-

stand gebruikt; ^poals immers het ge-

zicht in het oog Retell, even^po het

in^icht in den geest.

VITA : Leven. Propria ... ratio vitae

est ex hoc, quod aliquid est natum mo-
vcre seipsum, large accipiendo motum,

prout etiam intellectualis operatio motus

quidam dicitur, s. thomas, comm. in

11 de anima lect. i, Het eigenlijke

begrip « leven » komt hierop neer, dat

lets geschikt is om %ich %clf te bewegen,

hoewel in ruimen ^in, -^poals namelijk

ook verstandelijke verrichtingen bewe-

ging heeten. — Illud ... dicitur habere

vitam, quod per seipsum habet alimen-

tum, augmentum et decrementum, S.

THOMAS, COMM. IN II DE ANIMA
lect. I, Leven heeft, ftps we %eggen,

\

— vita

wat %ich r^elf voedt en door %ich %elf

toe- en afneemt. —- Ea ... sine vita esse

dicimus, quae ab exteriori tantum prin-

cipio moveripossunt, S. thomas, comm.
in 11 de anima lect. i, Levenloos

noemen we we^ens die alleen door een

uitwendig beginsel kunnen bewogen war-

den. — Vita activa, Werkend leven.

Vita aeterna, Eeuwig leven. Vita
affectiva, Gemoedsleven, gevoels-

leven. Vita animalis, Dierlijk leven.

Vita appetitiva, Strevingsleven.

Vita beata, Zalig leven. Vita cae-

Iestis, Hemelsch leven. Vita civilis,

Staatsburgerlijk leven. Vita cogno-
scitiva, Kenleven. Vita communis,
Gemeenschappelijk leven, leven in

gemeenschap. Vita coniungalis,
Echtelijk leven, de smet 68. Vita
contemplativa, Beschouwend le-

ven. Vita corporalis, Lichamelijk

leven. Vita corruptibilis, Vergan-
kelijk leven. Vita divina, Goddelijk

leven. Vita domestica, Huiselijk

leven. Vita eremitica, Kluizenaars-

leven. Vita futura, Toekomstig
leven. Vita gloriae, Leven in de
heerlijkheid. Vita gratiae, Genade-
leven. Vita humana, Menschelijk

leven. Vita immortalis, Onsterfe-

lijk leven. Vita incorruptibilis, On-
vergankelijk leven. Vita intellec-

tiva, Het gedachteleven, quaad-
vliet i, 34, verstandelijk leven.

Vita locomotiva, Voortbewegings-
leven. Vita matrimonialis, Huwe-
lijksleven. Vita metaphysica, Me-
taphysisch leven. Vita mixta, Ge-
mengd leven, en werkend en be-

schouwend leven (kloosterstaat).

Vita monastica, Monniksleven.
Vita moralis, Zedelijk leven. Vita
naturalis, Natuurlijk leven. Vita

nutritiva, Voedingsleven. Vita or-

ganica, Bewerktuigd leven, orga-

nisch leven. Vita physica, Physisch

leven. Vita psychica, Ziellijk leven.

Vita rationalis, Redelijk leven,

potters v, 137. Vita religiosa,

Kloosterleven. Vita sensitiva, Zin-

nelcvcn, quaadvliet i, 34, zintui-
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gelijk leven. Vita socialis, Maat-
schappelijk leven. Vita spiritualis,

Geestelijk leven. Vita supernatura-
lis, Bovennatuurlijk leven. Vita
temporalis, Tijdelijk leven. Vita
vegetativa, Plantaardig leven,
quaadvliet i, 34, planteliik leven.
VITALIS : Het leven betreffend.

VITIOSUS : Ondeugdzaam.
VITIUM : 1. Gebrek. Vitium intel-
lectus, Verstandelijk gebrek. Vi-
tium morale, Zedelijk gebrek. Vi-
tium naturae, Natuurgebrek. Vi-
tium personae, Persoonlijk gebrek.
Vitium redhibitorium, Koopver-
nietigend gebrek (recht). — 2.

Ondeugd.
VITUPERATIO : Beknibbeling,
laking.

VITUPERIUM : Beknibbeling, la-

king.

VIVENS : Levend. Hoc ... videtur

esse viventium proprium, quod operen-

tur tanquam ex seipsis mota, s. Tho-
mas, COMM. IN II DE ANIMA LECT. 5,
Dit is levende we^ens eigen, als door
sych i?elf beivogen te handelen.

VIVERE : Leven.
VOCATIO : Roeping. Vocatio ac-
tualis, Daadwerkelijke roeping. Vo-
catio divina, Goddelijke roeping.
Vocatio externa, Uiterhjke roeping.
Vocatio extraordinaria, Buitenge-
wonc roeping. Vocatio immediata,
Onmiddellijke roeping. Vocatio in-

terna, Innerlijkc roeping. Vocatio
mediata, Middellijke roeping. Vo-
catio ordinaria, Gewone roeping.
Vocatio sacerdotalis, Priesterroe-

ping. Vocatio specialis, Bizondere
roeping. Vocatio universalis, Al-
gemeene roeping.

VOLIBILIS : Wilbaar.
VOLITIO : Willing. Simplex voli-
tio, Eenvoudige willing.

VOLITUM : Het gewilde. Volitum
actuale, Het metterdaad gewilde.
Volitum formaliter, Het vormelijk
gewilde. Volitum habituate, Het
hebbelijkerwijze gewilde. Volitum
interpretativum, Het vcrklarender-

wijze gewilde. Volitum materiali-
ter, Het stoffelijk gewilde. Volitum
naturaliter, Het van natuur uit
gewilde. Volitum primum, Het
eerste gewilde. Volitum principale,
Het voornaamste gewilde. Volitum
virtuale, Het kiemelijkerwijze ge-
wilde.

VOLITUS : Gewild. Volitum nihil,

nisi cognitum, Niels wordt gewild of
het moet ook gekend vrijn.

VOLUMEN : Omvang. Volumen
apparens, Schijnomvang. Volu-
men reale, Werkelijke omvang.
VOLUNTARIE : Willens.
VOLUNTARIUM : Het willijke.

Voluntarium videtur esse, cuius prin-
cipium est in ipso operante, s. thomas,
COMM. IN III ETHIC. NICOM. LECT. 4,
Willijk is dit waarvan het beginsel in

hem yeIf die handelt thuishoort. — Ad
rationem voluntarii requiritur, quod
principium actus sit intra cum aliqua

cognitionefinis, s. Thomas, sum. theol.
i-rr, q. 6, A. 2, c, Hetbegrip « willijk »

vergt dot het beginsel der handeling

innerlijk -jjj en dot er een ^ekere docT-

kennis bij %ij. — Omne quod quis ope-

ratur propter finem, est voluntarium,

S. THOMAS, V QU. QUODLIB. A. IO,

SED contra, Alles wat iemand om
een doel verricht is willi/k. — Volun-
tarium absolute, Het volstrekt wil-
lijke. Voluntarium directe, Het
rechtstreeks willijke. Voluntarium
elicitum, Het uitgebracht willijke.

Voluntarium expressum, Het uit-

drukkelijk willijke. Voluntarium
formale, Het vormelijk willijke.

Voluntarium imperatum, Het be-
volen willijke. Voluntarium im-
perfecte, Het onvolkomen willijke.

Voluntarium in causa, Het oor-
zakelijk willijke. Voluntarium in
causa mere physice, Het louter
physischerwijze oorakelijk willijke.

Voluntarium in causa moraliter,
Het zedelijkerwijze oorzakelijk wil-

lijke. Voluntarium in se, Het in
zich zelf willijke. Voluntarium in-
directe, Het onrechtstreeks willijke.
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Voluntarium interpretativum, Het
verklarenderwijze willijke. Volun-
tarium liberum, Het vrije willijke.

Voluntarium mixtum, Het be-

perkt willijke. Voluntarium mora-
le, Het zedelijk willijke. Volunta-
rium necessarium, Het gebonden
willijke. Voluntarium negativum,
Het ontkennenderwijze willijke.

Voluntarium perfectum, Het vol-

maakt willijke. Voluntarium phy-

sicum, Het physisch willijke. Vo-
luntarium pos'itivum, Het stelli-

gcrwijze willijke. Voluntarium
praesumptivum, Het onderstelde

willijke. Voluntarium purum, Het

louter willijke. Voluntarium se-

cundum quid, Het in een bepaald

opzicht willijke. Voluntarium se-

cundum se, Het in zich zelf willijke.

Voluntarium simpliciter, Het on-

voorwaardclijk willijke. Volunta-

rium spontaneum, Het spontaan

willijke. Voluntarium taciturn,

Het stilzwijgend willijke.

VOLUNTARIUS : Willijk.

VOLUNTAS : Wil. Voluntas est

activum principium non determinatum

ad unum, sed indifferenter se habens

ad multa, s. thomas, sum. theol.

i-ii, q. 10, A. 4, c, De wil is een

werkbeginsel dot niet op een ding aange-

weven is, maar ponder voorkeur tegenover

veel dingen staat. — Obiectum ... volun-

tatis, quae est appetitus humanus, est

universale bonum, sicut obiectum intel-

lectus est universale verum, s. thomas,
SUM. THEOL. I-II, Q. 2, A. 8, C, Het
voorwerp van den wil, van het mensche-

lijk streefvermogen dus, is het algemeen

goede, evenals het voorwerp van het ver-

stand het algemeen ware is.— Voluntas

per se tendit in bonum, s. thomas,
COMM. IN III ETHIC. NICOM. LECT.

11, Van aard uit bestreeft de wil het

goede. — Advoluntatem pertinet delec-

tatio beatitudinem consequens, s. tho-
mas, SUM. THEOL. r-II, Q. 3, A. 4, C,
Het genoegen dat op de ^aligheid volgt

hoort bij den wil. — Voluntas conse-

quitur intellectum, s. thomas, sum.

c gent. 1, 75, De wil volgt op het ver-

stand. — Cum ipsa voluntas sit quae-

dam inclinatio, eo quod est appetitus

quidam, non potest contingere, ut volun-

tas aliquid velit et inclinatio eius non

sit in illud, s. thomas, qu. disp. de
veritate q. 22, a. 5, c, Daar de wil

een neiging is, — bij is namelijk een

streving, — %oo kan het niet voorkomen

dat de wil iets wille en dat hij er niet

toe geneigd •%ij. — Voluntas non neces-

sario aliquid vult necessitate coactionis,

vult tamen aliquid necessario necessitate

naturalis inclinationis, s. thomas, qu.

disp. de veritate q. 22, a. 5, c,
Wat de wil nood^akelijk wil, wil hij

niet uit dwangnood^akelijkheid; wat hij

nood^akelijk wil, wil hij integendeel uit

natuurdrang. — Quamvis ... quadam
necessaria inclinatione ultimum finem
velit voluntas, nullo tamen modo conce-

dendum est quod ad illud volendum co-

gat/ir, S. THOMAS, QU. DISP. DE VE-

RITATE q. 22, a. 5, c, Hoewel de

wil nooa\akeUjkerwij^e het laatste doel

wil, toch dient niet toegegeven dat hij er

toe gedwongen wordt dit te willen. —
In voluntate oportet invenire non solum

id quod voluntatis est, sed etiam quod

naturae est, s. thomas, qu. disp. de
VERITATE Q. 22, A. 5, C, J» den wil

dienen we niet alleen het willijke, maar
ook het aandeel van de natuur te onder-

kennen. — Si ... intellectus et voluntas

considerenfur secundum se, sic intellectus

eminentior invenitur, et hoc apparet ex
comparatione obiectorum ad invicem,

S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 82,

a. 3, c, Wanneer verstand en wil in

%ich %elf beschouwd tvorden, dan is het

verstand voortreffelijker; dit blijkt na-

melijk uit de onderlinge vergelijking van

beider voorwerp. — Secundum quid ...

et per comparationem ad alterum volun-

tas invenitur interdum altior intellectu,

ex eo scilicet quod obiectum voluntatis

in altiori re invenitur quam obiectum

intellectus, s. thomas, sum. theol.

1, q. 82, a. 3, c, In betrekkelijk op-

vgebt en met het oog op iets anders is de

wil soms voortreffelijker dan het ver-
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stand; wannest namelijk de wil lets

voortreffelijkers tot voorwerp neemt dan

het verstand doet. — Deus voluntatem

imnmtat sine eo quod voluntatem cogat,

S. THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE
q. 22, a. 8, c, God wij^igt oitven wil
ponder hem geweld aan te doen. — Vo-
luntas absoluta, Volstrekte wil.

Voluntas actualis, Daadwerkelijke
wil. Voluntas antecedens, Vooraf-
gaande wil, janssens, het mysterie
der verlossing 160. Voluntas be-
neplaciti, Wil van welbehagen,
janssens, het menschgeworden
woord 243. Voluntas benevolen-
tiae, Wil van welwillendheid, jans-
sens, het mysterie der verlos-
sing 13. Voluntas concomitans,
Begeleidende wiJ. Voluntas condi-
cionata, Voorwaardelijke wil. Vo-
luntas consequens, Nakomende
wil. Voluntas consiliativa, Bera-

dende wil. Voluntas creata, Ge-
schapen wil. Voluntas decreti, Be-
sluitswil. Voluntas Dei, Wil Gods.
Voluntas Dei condicionata ante-
cedens, Voorwaardelijke en vooraf-
gaande wil Gods, janssens, het
menschgeworden woord 243. Vo-
luntas deliberata, Beraden wil,

quaadvliet hi, 33. Voluntas deor-
dinata, Ongeregelde wil. Voluntas
directiva, Besturende wil, meyer
327. Voluntas divina, Goddelijke
wil. Voluntas ... divina necessariam

habitudinem habel ad bonitatem suam,
quae est propriunt eius obiectum, s.

THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. IQ, A. 3,

C., De wil van God stoat nood^akelijk

in vcrhouding tot Gods goedheid die

het eigen voorwerp van Gods wil is. —
Voluntas effectiva, Uitwerkende
wil, meyer 327. Voluntas efficax,

Doeltreffcnde wil. Voluntas expli-
cita, Uitdrukkelijke wil. Voluntas
expressa, Uitgedrukte wil. Volun-
tas habitualis, Wil als hebbelijk-

heid. Voluntas humana, Mensche-
lijke wil. Voluntas implicita, On-
uitgedmkte wil. Voluntas inefficax, I

•Ondoeltreffende wil. Voluntas or-
|

dinata, Geregelde wil. Voluntas
permissiva, Toelatendc wil, meyer
327. Voluntas praecepti, Gcbods-
wil. Voluntas praesumpta, Onder-
stelde wil. Voluntas prima, Eerste
wil. Voluntas prompta, Gereede
wil. Voluntas salvifica, Heilbe-
werkende wil. Voluntas salvifica

antecedens, Voorafgaande heilbe-

wcrkende wil. Voluntas signi, Wil
van het tceken. Voluntas sponta-
nea, Spontane wil. Voluntas ut
natura, Wil als natuurwerkvermo-
gen, van benthem, goed en
kwaad i, 17. Voluntas ut ratio,

Wil als redelijk werkvermogen. Vo-
luntas ut voluntas, Wil als vrij

werkvermogen, van benthem, goed
en kwaad 1, 17. Voluntas virtua-

lis, Kiemelijke wil.

VOLUPTAS : Lust, beysens, onto-
logie 79, wellust, DE groot, leven
V. D. H. THOMAS V. AQUINO 1 60. Vo-
luptas carnalis, Vleeschelijke lust,

vleeschelijke wellust. Voluptas in-

ordinata, Ongeregelde lust. Volup-
tas venerea, Geslachtslust, geslach-
tclijkc wellust.

VOLUPTUOSUS : Wellustig.
VOTUM : Gelofte, potters rv, 23,
122. Votum absolutum, Volstrek-

te gelofte. Votum alternativum,
Keuze latende gelofte. Votum casti-

tatis, Gelofte van kuischheid. Vo-
tum condicionatum, Voorwaarde-
lijke gelofte. Votum continentiae,

Gelofte van onthouding. Votum
disiunctivum, Keuze latende ge-

lofte. Votum dubium, Twijfelach-

tige gelofte. Votum interpretati-

vum, Op een verklaring berustende

gelofte. votum oboedientiae, Ge-
lofte van gehoorzaamheid. Votum
paupertatis, Gelofte van armoede.
Votum perpetuum, Eeuwige gelof-

te. Votum poenale, Gelofte met
strafbeding. Votum privatum, Pri-

vate gelofte. Votum publicum,
Openbarc gelofte. Votum religio-

sum, Kloostergelofte. Votum sim-
plex, Eenvoudige gelofte, potters

vovere — 333
—

v, 243. Votum singulare, Bizon-

dere gelofte. Votum sollemne,

Plechtige gelofte. potters v, 246.

Votum stabilitatis, Gelofte ter

plaats te blijven. Votum temporale,

Tijdelijke gelofte. Votum univer-

sale, Algemeene gelofte. Votum
virginitatis, Gelofte van maagde-

lijkheid.

VOVERE : Een gelofte afleggen.

VOX 1. Stem. — 2. Woord.

Voces' ... naturaliterformantur, s. tho-

MAS, COMM. IN I PERIHERMEN. LECT.

2, n° 8, Woorden warden op natuurlijke

manier gevormd. — Voces absolu-

tae, Niet onderling verwante woor-

den. Voces connotativae, Onder-

ling verwante woorden. Vox im-

propria, Schuimwoord, meyer 375.

Vox primae impositionis, Het
ding in zich zelf te kennen gevend

woord. Vox primae intentionis,

Het ding in zich zelf te kennen ge-

vend woord. Vox secundae inten-

tionis, Het ding als kenvoorwerp

te kennen gevend woord. Vox signi-

ficativa, lets te kennen gevend

woord, beteekenend woord. Voces

significativae formantur ad exprimendas

conceptiones intellectus, s. thomas,

COMM. IN I PERIHERMEN. LECT. },

n° 2, Beteekenende woorden warden ge-

vormd om de begrippen van het verstand

te kennen te geven. — 3. Begrip.

VULNERARE : Verwonden, kwet-

sen.

VULNERATIO : Wonding, ver-

wonding. Vulneratio in naturali-

bus, Natuurverwonding.

VULNUS : Wonde. Vulnus in na-

turalibus, Natuurwonde.

z
Zielenijver. — 2. Naijver. Zelus

coniungalis, Echtelijke naijver.



Opus quod inscribitur « Scholastiek Lexicon », auccore

R. P. Steph. Axtcrs, vidimus et approbavimus.

Gandavi, die 20 Martii 1957.

Fr. Dom. M. De Petter S, Th. L.

Fr. Norb. M. Luyten, S. Th. L.

Imprim i potest

P. Joannes-M. Massaux

Prior Provincialis Sanctae Rosae

Bruxellis, die 24 Martii 1937

Nihil obstat.

McchJiniae die 24 Martii 1937

J. Naulaerts Can. Libr. cens.

Imprimatur.

Mechliniae, 24 Martii 1937

t Et. Jos. Carton de Wiart, Vic. gen.

N. V. DHUKK. EltASMUS, LEDEIIERG/GENT


